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Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen
Schooljaar

2021-2022 en 2022-2023

Gedurende het hele schooljaar is het mogelijk om de (voor-)aanmeldprocedure te starten. Hiervoor
kunt u een afspraak maken met Corine ter Haar of Danielle Nobel; telefonisch of per mail.
Kennismaking en rondleiding
Voorafgaand aan de aanmeldprocedure is er een kennismaking en rondleiding; met school, één of
beide ouders/verzorgers en het kind. Na afloop krijgen ouders/verzorgers de volgende zaken mee:
-

Aanmeldformulier de KAS
Folder 'Straks naar de basisschool’ (alleen voor instroomleerlingen)
Folder de KAS
Folder Brede School Gouda

Ouders/verzorgers van een kind met oudere broers/zussen op de KAS zijn al meer bekend met de
school. Zij maken een afspraak voor een verkorte kennismaking en rondleiding.
Aanmelding en voor-aanmelding
Ouders/verzorgers mogen hun kind aanmelden vanaf drie jaar. Is het kind nog jonger, dan is het een
vooraanmelding.
Aanmelding – vanaf 3 jaar
Op het moment dat de KAS het aanmeldformulier heeft ontvangen en wanneer het kind drie jaar is,
start de aanmeldingsprocedure. Dit is een periode van 6-10 weken; vakantieweken niet meegerekend.
In deze periode onderzoekt de KAS hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen en wat de onderwijsen ondersteuningsbehoefte zijn. Dat wordt onder andere gedaan door informatie op te vragen bij de
huidige kinderopvang/peuterspeelzaal of de huidige basisschool.
Als de zorg van het kind binnen de basisondersteuning van de KAS valt, dan wordt overgegaan op
plaatsing. Het kind wordt dan ingeschreven op de KAS.
Mocht blijken dat het kind specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte heeft, die niet op de
KAS kan worden geboden, dan wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar een betere passende
onderwijsplek.
Vooraanmelding – jonger dan 3 jaar
Op het moment dat de KAS het aanmeldformulier heeft ontvangen, maar het kind nog jonger dan drie
jaar is, dan betreft het een vooraanmelding. Dat betekent dat de aanmeldingsprocedure nog niet start,
maar het kind is al wel bekend bij de KAS. Op het moment dat het kind drie jaar wordt, dan start de
aanmeldingsprocedure (zie: Aanmelding – vanaf 3 jaar).
Voorrangspositie – aanmelding en vooraanmelding
Kinderen met oudere broers/zussen op de KAS krijgen een voorrangspositie op plaatsing. Zodat
voorkomen kan worden dat kinderen binnen één gezin naar meerdere scholen gaan. Hierin is het
belangrijk dat ouders/verzorgers zo vroeg mogelijk kenbaar maken, dat er een nieuw gezinslid is.

Kinderen van de peuterspeelzaal de KAS (Schaapskooi) krijgen daarna een voorrangspositie op
plaatsing, zodat er voor hen een doorgaande lijn blijft bestaan. Hierin is het belangrijk dat
ouders/verzorgers hun kind bij de KAS aanmelden met voorrang. De aanmelding met voorrang bij de
KAS wordt tijdens de intake van de peuterspeelzaal besproken.
Toestemming
Ouders/verzorgers kunnen de aanmeldprocedure starten door het aanmeldformulier van de KAS
ingevuld én ondertekend te retourneren aan de school.
-

Als beide ouders belast zijn met bevoegd gezag, dan dienen beide ouders het formulier te
ondertekenen. Ook als het kind bij één ouder woont.
Indien één ouder belast is met het bevoegd gezag, dan ontvangen we hier graag een kopie
van bewijs van.
In het geval van een conflict over de aanmelding op de KAS tussen beide ouders met
bevoegd gezag, dan geeft de ouder waarbij het kind woonachtig is de doorslag. Tenzij de
rechter hier anders over beslist.

Belangrijk!
-

-

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers van kinderen met oudere broers/zussen op de KAS en
dat ouders/verzorgers van kinderen op de peuterspeelzaal hun kind zo vroeg mogelijk vooraanmelden bij de KAS. Daarmee houden we zicht op de beschikbare plaatsen voor overige
aanmeldingen.
Momenteel weten ouders/verzorgers de KAS goed te vinden. We zien dit als een bevestiging
dat we kwaliteit bieden op de KAS. De keerzijde is dat we in een aantal groepen geen ruimte
meer hebben voor nieuwe plaatsing. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om hun kind op
de wachtlijst te laten plaatsen. Let op! Dit geldt niet voor kinderen die reeds zijn
ingeschreven.
Schooljaar 2021-2022 (VOL)
Groep 1-2
Combigroep 3-4
Groep 5

Schooljaar 2022-2023 (VOL)
Groep 1-2
Groep 3
Combigroep 4-5
Groep 6

Basisondersteuning de KAS
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg er kan worden geboden op de KAS;
de zogenoemde basisondersteuning. Hierin staat onder andere dat de KAS een maximale
groepsgrootte van 26 kinderen hanteert; de combinatiegroep 3/4 heeft een maximale groepsgrootte
van 24 kinderen. Dit aantal – in combinatie met de zorgbehoefte van de kinderen en de mogelijkheden
binnen de formatie – kunnen we de kwaliteit bieden waar de KAS voor staat.
Dat kan betekenen dat er (tijdelijk) in bepaalde groepen geen ruimte is voor nieuwe instromers of zijinstromers. Er wordt dan gewerkt met een wachtlijst. Indien er ruimte beschikbaar is, dan volgt
plaatsing op basis van volgorde van aanmelding.
Starten onderwijs op de KAS
Instromers – 4 jaar
Deze kinderen mogen op de dag van hun vierde verjaardag starten op de KAS. Twee maanden vóór
hun vierde verjaardag neemt de leerkracht contact op met ouders/verzorgers om afspraken te maken
voor het wennen op school; dit zijn vijf dagdelen.
Let op!

De maand december is een drukke periode, daardoor is deze minder geschikt voor een kind om te
komen wennen.
Ook de vier weken voor de zomervakantie lenen zich minder goed voor een kind om te komen
wennen. De groep is op zijn grootst, de zomervakantie staat voor de deur; dat betekent dat in het
nieuwe schooljaar de groep een erg andere samenstelling heeft. Het is voor een kind prettiger om
direct te wennen aan de juiste situatie in de groep.
Aan het einde van het schooljaar zijn de kleutergroepen aan het afronden; het leerlingaantal in de
groep is dan op zijn hoogst. Ook deze periode leent zich minder goed voor een kind om te wennen;
mede doordat – na 6 weken zomervakantie – de groep er heel anders uitziet.
Zij-instromers – vanaf 4 jaar
Deze kinderen komen vaak van een andere basisschool; bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. De
startdatum op de KAS gebeurt in overleg met school en ouders/verzorgers. Waarbij doorgaande
schoolgang belangrijk is.
Deze kinderen mogen – indien wenselijk en haalbaar – een dagdeel wennen op de KAS. Ook dit
wordt afgestemd door school en ouders/verzorgers.
Aanmeldformulier
Na afloop van de kennismaking en rondleiding krijgen ouders/verzorgers onder andere het
aanmeldformulier voor de KAS mee. Sommige ouders/verzorgers vinden het prettig om het het
aanmeldformulier al ingevuld mee te nemen naar de kennismaking en rondleiding. Dat mag; maar het
is niet van invloed op de aanmeldprocedure, zoals deze hierboven is beschreven.
•

Klik hier voor het aanmeldformulier van de KAS.

