
Aanname beleid OBS de Polderhof 

Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt , dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij 
ons op school. Wij vinden als school dat elk kind uniek is en in ons ondersteuningsprofiel geven wij aan, waar 
bij onze school de uitdagingen en waar de beperkingen liggen. 
 
Op De Polderhof kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) al opgeven vanaf 3 jaar maar dient uiterlijk 26 
weken vóór de 4de verjaardag van het kind te zijn gedaan. De kleutergroepen kunnen maximaal doorgroeien tot 
26 leerlingen (vlak voor de zomervakantie). Voor de andere groepen (3 t/m 8) geldt een maximum van 28 
leerlingen. We kunnen besluiten in een groep minder leerlingen te plaatsen, mocht deze groep  leerlingen 
hebben met een extra ondersteunings/onderwijs behoefte op het gebied van een taalontwikkelingsstoornis. 
Hier is voor gekozen om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Als een groep op dit moment vol is, dan 
kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) plaatsen op de wachtlijst. Mocht er een plek komen, dan nemen wij 
contact met de ouders/verzorgers op en is aan hen de keus of zij gebruik wensen te maken van deze plek. 
 
Kennismakingsgesprek 

Als ouders overwegen om hun kind op De Polderhof te laten inschrijven dan volgt er eerst een 

kennismakingsgesprek met de directeur. Ouders kunnen een kennismakingsgesprek aanvragen als hun kind  

drie jaar oud is. Indien ouders besluiten om voor De Polderhof te kiezen dan volgt er daarna een intake gesprek 

met de IB’er (Intern Begeleider) van de school. De intakegesprekken worden gevoerd als kinderen 3,5 jaar zijn. 

Is er sprake van een tussentijdse schoolwisseling dan wordt er informatie van de huidige school opgevraagd 

voorafgaand aan het intake gesprek. 

Intake gesprek met de IB’er 

Tijdens het intake gesprek zal de IB’er samen met ouders de intakevragenlijst doornemen. Na het 

intakegesprek krijgen ouders krijgen de inschrijfformulieren mee. Deze kunnen ze inleveren bij de 

administratief medewerker van de school zodat zij de leerlingen kan inschrijven in het schoolsysteem. 

Na het intake gesprek krijgen ouders per brief een bevestiging van de inschrijving.  

Kleuterprocedure: 

Een maand van te voren neemt de leerkracht contact met ouders op om een afspraak te maken. Bij het 

kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht worden zowel de ouders als het kind verwacht. Tijdens het 

gesprek worden de wenafspraken gemaakt en geeft de leerkracht een welkomstboekje aan de leerling. Na deze 

afspraak zal de leerkracht een welkomstkaartje aan de nieuwe leerling sturen waarop de wendagen genoteerd 

staan. De wendagen zijn drie weken voordat de leerling vier wordt en bestaan uit twee dagdelen en een hele 

dag. Als de kinderen deel gaan nemen aan het onderwijs, gaan we er vanuit dat de kinderen zindelijk zijn. 

Mocht dat niet zo zijn en ligt daar een medische reden aan ten grondslag, dan zal met de betrokken ouders 

naar een passende oplossing worden gezocht. In alle andere gevallen, ongelukjes daar gelaten, reken wij erop 

dat de ouders of iemand namens hen, het kind komt verschonen. 

Tussentijdse schoolwisseling: 

Onze school hanteert de afspraken die schoolbesturen in Almere hebben gemaakt betreffende de tussentijdse 

aanname van leerlingen. De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar 

zoveel mogelijk beperken.  

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

- Het kind verhuist 

- Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen 

- Er sprake is van een onoplosbaar conflict 

- De school de zorg niet meer kan leveren 

Als ouders een andere reden hebben om van school te wisselen dan kan dat aan het einde van het schooljaar. 

De ouders brengen vooraf zelf de school van herkomst op de hoogte van het contact met De Polderhof 

omtrent een mogelijke inschrijving. Ouders hebben een kennismakingsgesprek met de directie en vervolgens 



een intakegesprek met de IB’er. Bij inschrijving van kinderen vanaf een andere school wordt altijd contact 

opgenomen met de school van herkomst. De informatie van de school van herkomst wordt gebruikt om te 

bepalen of De Polderhof kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Het doel hierbij is om een 

verantwoorde afweging in het belang van het kind te maken. Daarna kunnen ouders hun  kind inschrijven op 

De Polderhof als blijkt dat wij een passende plek kunnen bieden. Het kind maakt het schooljaar af en start het 

nieuwe schooljaar op De Polderhof. Om ervoor te zorgen dat de overgang voor het kind soepel verloopt, 

hebben de intern begeleiders en schooldirecties overleg met elkaar over de ontwikkeling van het kind en de 

gang van zaken rondom de schoolwisseling. 

 


