
6. - Toelating en aanmelding 
 
 
De opvang van nieuwe leerlingen 
 
Wanneer nieuwe leerlingen, anders dan de jongste leerlingen, op school worden aangemeld, 
proberen we ervoor te zorgen dat zij ook van tevoren al eens kunnen komen “sfeer proeven”. 
Wanneer ze onze school eenmaal dagelijks bezoeken, zorgen wij ervoor dat zij zich zo snel mogelijk 
bij ons thuis en op hun gemak voelen. Niet minder belangrijk is dat ouders met een bepaalde 
regelmaat even meekomen naar school om aan te geven hoe de overgang verloopt. 
 

Toelating jongste leerlingen  
 
De officiële inschrijvingsdatum is de eerste schooldag waarop uw kind onze school gaat bezoeken. 
Het geven van informatie en het inschrijven van leerlingen wordt door de directie gedaan. Kinderen 
die 4 jaar worden, mogen vanaf de dag van hun verjaardag naar school. Het is gebruikelijk dat zij 
daarvóór vijf keer mogen komen om te wennen. De leerkrachten nemen hiervoor tijdig contact op met 
de ouders. Kinderen die eind juni of in juli 4 jaar worden, worden in principe niet meer toegelaten 
tijdens het lopende schooljaar. Dit is overigens wel afhankelijk van de duur van een schooljaar (i.v.m. 
vakantiespreiding). Deze kinderen krijgen wel de gelegenheid om één keer te komen kennismaken. 
Dit gebeurt op onze zogenaamde kennismakingsmiddag aan het eind van het schooljaar, waarbij alle 
groepen doorschuiven in de groepssamenstelling van het nieuwe schooljaar. Deze kinderen 
ontvangen hiervoor een uitnodiging.  
Het is (nog) niet mogelijk dat een leerling van bijvoorbeeld 3,5 jaar al instroomt, zij worden door de wet 
niet als leerling gezien. Mogelijk verandert dit in de toekomst binnen de IKC-ontwikkeling (Integraal 
Kind Centrum). Vanaf 4 jaar gaan de meeste kinderen naar school, vanaf 5 jaar is het kind 
daadwerkelijk leerplichtig.  
 
 
Het overdrachtsprotocol van de peuterspeelzaal 
 
De meeste vierjarigen die bij ons op school komen zijn naar de peuterspeelzaal geweest. We vinden 
het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om te komen wennen. Maar 
we willen ook graag aansluiten op de aanpak en de ervaringen van de peuterspeelzaal. De leidsters 
van de peuterspeelzalen binnen de gemeente Hof van de Twente vullen voor elk kind een 
overdrachtsformulier in. Wat er in staat hebben zij met u besproken bij het afscheid van de 
peuterspeelzaal. 
 
Kindcentrum Heeckeren 
 
Kindcentrum Heeckeren bestaat uit basisschool Heeckeren en Kinderdagverblijf Hof van Twente. 
Beide organisaties stemmen zaken op elkaar af zodat de overgang van peuterspeelzaal naar 
basisschool voor de kinderen soepel zal verlopen. Ook vindt er voor deze kinderen een zogenaamde 
warme overdracht plaats tussen de leidster van het Kindercentrum en de leerkracht van de 
basisschool. Onze Intern Begeleiders spelen daarbij een belangrijke rol. De samenwerking, het samen 
optrekken inzake de zorg om kinderen en de organisatie van activiteiten, wordt steeds beter zichtbaar. 
Daar zijn we trots op. 
 
Hoe gebruikt onze school het overdrachtsformulier? 
 
Bij aanmelding of op de eerste schooldag wordt u gevraagd het formulier te overhandigen. Gedurende 
circa zes weken vanaf de eerste schooldag vormt de leerkracht zich een beeld van uw kind. Daarna 
wordt het overdrachtsformulier bekeken en vergeleken met de opgedane ervaring tot dan toe. Tevens 
wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de vorderingen van uw kind waarbij 
protocol, uw informatie en de opgedane ervaring uitgangspunten zijn. Op deze wijze geven wij uw kind 
een optimale start. 
 
 
 



Aannamebeleid basisschool Heeckeren 
 
Basisschool Heeckeren staat open voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Bij de aanmelding van leerlingen 
vinden wij het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor het pedagogische en didactisch concept van 
onze school. Concreet betekent dit dat nieuwe ouders pas na een gesprek met de leerkrachten of 
directeur het kind kunnen aanmelden.  
  
Kinderen die onderwijsbehoeften hebben die meer specifiek zijn (leren, gedrag, handicap etc.), zijn in 
principe welkom op onze school. In gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders, behandelaars, 
vorige/huidige school een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De 
vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in 
dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt, in overleg 
met de Interne Begeleider, de haalbaarheid. Dan worden in het kader van de nieuwe wet Passend 
Onderwijs de nodige stappen gezet om, samen met ouders, een geschikte plek voor deze leerling te 
vinden. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Op elk moment zijn ouders welkom om informatie te vragen over de school en het 
onderwijsconcept. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met de directie van de school. Dit kan 
telefonisch (0547-261418) of per mail (directie@heeckeren.nl). 
 
Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan 
De basisschool wil graag vroegtijdig geïnformeerd worden over het aantal kinderen dat zij in het 
komende schooljaar kan verwachten. De financiering van het basisonderwijs is afhankelijk van het 
aantal leerlingen. Mocht een school bijvoorbeeld veel c.q. weinig aanmeldingen krijgen, dan zal dit 
direct van invloed zijn op het toekomstig beleid van de school. Te denken valt aan de groepsgrootte, 
personeelsbeleid en ruimte in de school. 
 
Daarom worden ouders van kinderen die tussen 1 oktober van het betreffende jaar en 1 oktober van 
het volgende jaar 4 jaar oud worden aan het begin van het kalenderjaar gevraagd zich te oriënteren 
op een school en de aanmelding uiteindelijk in te dienen. De verschillende scholen in Goor school 
kunnen een open dag in organiseren. Een rondleiding door de school en uitleg over de werkwijze 
horen dan daarbij. Dat laatste kan ook op afspraak op een ander moment. Overigens verwachten wij 
wel dat de kinderen zindelijk zijn wanneer ze op school starten. 
 
Aannamecriteria zijn op volgorde: 
• Broertjes/zusjes die naar dezelfde school gaan, gaan voor. 
• Kinderen ten oosten van de weg Hengevelderstraat, Julianaplein en Molenstraat en uit het 
buitengebied van deze wijk hebben voorrang. 
• Datum van aanmelding. 
Ouders/verzorgers ontvangen altijd per mail een bevestiging, zodat zij zeker weten dat hun 
zoon/dochter is toegelaten en is ingeschreven. 
 
Houd rekening met het feit dat wanneer uw kind medicatie toegediend moet krijgen, het niet 
vanzelfsprekend is dat de leerkrachten op school dat doen. Zij zijn niet gecertificeerd voor het 
toedienen van medicatie. Het kan dus zijn dat er dan naar andere mogelijkheden gezocht moet 
worden door ouders/school. 
 
Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Goor 
Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool (bijvoorbeeld door verhuizing) voor hun zoon of 
dochter kunnen ze contact opnemen met de school. 
Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Goor, dan gelden hiervoor de afspraken 
die door de directies van de Goorse scholen zijn gemaakt. Goorse basisscholen houden goed 
onderling contact en stellen elkaar op de hoogte ongeacht de reden van wisseling.  
Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een 
kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van 
een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de 
onderwijsbehoefte van de kinderen die al op school zitten in de knel komt. 
 



Het aanmelden van kinderen die in verband met een verhuizing naar Goor in het hierboven genoemde 
deel van Goor komen wonen zijn in principe van harte welkom. Een gesprek dient als basis om samen 
te bekijken of basisschool Heeckeren de juiste school is voor het kind. Meer informatie is te verkrijgen 
bij de directie van de school. 


