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1. Vooraanmelding, aanmelding en inschrijving 
 
 
 
Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op de Casimirschool. Jaarlijks kunnen wij rond de 
50 leerlingen plaatsen in de kleutergroepen en soms ook nog wat leerlingen in de hogere 
groepen. De Casimirschool is een school voor algemeen bijzonder onderwijs en staat voor 
iedereen open. Wel voert de school een kwantitatief toelatingsbeleid. Dit heeft vooral te 
maken met de beperkte beschikbare plaatsen. Op de schoolsite staan de beschikbare 
plekken per leerjaar actueel weergegeven. 
Jaarlijks melden nieuwe ouders op de eerste maandag na de Kerstvakantie nieuwe leerlingen 
aan voor het schooljaar van twee schooljaren later. We hanteren hierbij de 1 oktobergrens. 
 
Voorbeeld: 
Dus voor het schooljaar 2024-2025 worden leerlingen ingeschreven die geboren zijn tussen 1 
oktober 2020 en 30 september 2021. Deze leerlingen worden 4 jaar in dit betreffende 
schooljaar. 
 
Wettelijk gezien mogen leerlingen worden aangemeld vanaf de leeftijd van 3 jaar. Voor de 
continuïteit van onze schoolvereniging is het van belang dat we al eerder weten welke 
ouders interesse hebben voor onze school. Voor de leeftijd van 3 jaar spreken we van 
vooraanmelding, vanaf 3 jaar over aanmelding en vanaf 4 jaar over inschrijving. 
 
De digitale aanmeldingsprocedure voor de kinderen die nog geen 4 jaar zijn vindt u in 
hoofdstuk 3. 
 
De school verzorgt alleen rondleidingen voor ouders als wij ook daadwerkelijk een plek 
beschikbaar hebben. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Na aanmelding van de leerling 
én de bevestiging dat er een plek beschikbaar is, volgt een informatiebijeenkomst en een 
rondleiding. Mocht dit naar verwachting verlopen zijn, dan kunt u uw kind inschrijven via het 
door ons verstrekte inschrijfformulier. 
 
Door het publiceren van dit toelatingsbeleid en onze toegankelijkheid tot onze school willen 
wij helderheid scheppen naar nieuwe ouders. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wouter Groot 
Directeur-bestuurder 
Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir 
November 2022 
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2. Toelatingsbeleid 
 
Kwantitatief beleid 
Als eerste wordt door ons altijd gekeken of wij een plaats voor uw kind beschikbaar hebben. 
Wij zijn een school met 17 groepen van rond de 425 leerlingen. Daarmee zitten wij aan onze 
maximale capaciteit. Het beleid van de Casimirschool is er op gericht gemiddeld 25 
leerlingen per groep aan te nemen, vanaf groep 3. Bij elke aanmelding zullen we dus moeten 
beoordelen of wij tot inschrijving kunnen overgaan. 
 
Aantal inschrijvingen  
Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Casimirschool zitten, hebben voorrang, mits zij 
op tijd zijn ingeschreven (zie hieronder). Deze jaargroep wordt aangevuld met nieuwe 
leerlingen tot het maximumaantal beschikbare plaatsen. 
 
Aanmelding van nieuwe leerlingen 
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en 
zusjes bepaald hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld. Geïnteresseerde 
ouders kunnen zich op de eerste maandag na de Kerstvakantie vanaf 8.00 uur digitaal 
aanmelden, via de inschrijfmodule op de schoolsite. Wanneer het maximaal aantal 
aanmeldingen is bereikt, wordt er een wachtlijst gevormd. Ouders die hun kind digitaal 
hebben aangemeld én voor wie wij een plaats beschikbaar hebben, worden uitgenodigd 
voor een informatieochtend. Een introductie over de school en een rondleiding maken deel 
uit van de informatieochtend. Na afloop van deze informatieochtend wordt een envelop 
meegegeven met alle benodigdheden voor het voltooien van de inschrijving. 
De ouders van de kinderen waarvoor geen plek beschikbaar is, krijgen een bevestiging van 
inschrijving op de wachtlijst. 
 
Broertjes en zusjes van ingeschreven kinderen 
Broertjes en zusjes van kinderen die al ingeschreven zijn op de Casimirschool, worden 
voorafgaand aan het centrale aanmeldmoment aangemeld door ouders bij de 
stafmedewerker. De school zal ouders hier jaarlijks aan herinneren door middel van een 
oproep op Tabulo. Ook ouders van kinderen die wel ingeschreven zijn, maar nog niet op 
school zitten, krijgen een jaarlijks verzoek eventuele nieuwgeboren broertje of zusje vast aan 
te melden. 
 
Zij-instroom 
Een zij-instroomleerling is een leerling die reeds de basisschoolleeftijd bereikt heeft en op 
een andere basisschool zit. De huidige school van deze leerling heeft zorgplicht. Aanmelding 
voor zij-instroomleerlingen vindt plaats via de telefoon of email bij de stafmedewerker. 
Wanneer een nieuwe leerling wordt aangemeld voor een van de hogere groepen wordt 
gekeken of er plaats is in het betreffende leerjaar. Indien dit niet het geval is, wordt u 
verzocht een wachtlijstformulier in te vullen en komt het kind op de wachtlijst te staan. Een 
beschikbare plaats kan worden ingevuld met deze zij-instroomleerling, op volgorde van 
aanmelding van de wachtlijst, na een screening van de onderwijsspecialist. De 
onderwijsspecialist onderzoekt eerst of eventuele onderwijsbehoeften van deze zij-
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instroomleerling begeleid kunnen worden binnen de huidige groep. Dit doet zij door een 
intakegesprek te voeren met ouders en (na toestemming van ouders) contact op te nemen 
met de huidige basisschool. Wanneer de zij-instromer ook broertjes of zusjes in de 
basisschoolleeftijd heeft, kan het zijn dat niet alle kinderen uit het gezin geplaatst kunnen 
worden. Voor broers en zussen ouder dan vier jaar geldt dan dat zij bovenaan de wachtlijst 
voor zij-instroom worden geplaatst en ingeschreven kunnen worden wanneer er plaats is. 
Omdat het voor een gezin erg lastig kan zijn om kinderen op verschillende basisscholen te 
hebben, zullen we per individuele situatie beoordelen of deze broers en zussen toch 
geplaatst kunnen worden. Broers en zussen die nog geen vier jaar zijn krijgen automatisch 
een plek op de Casimirschool.  
 
Passend Onderwijs 
Bij een aanmelding van een zij-instroomleerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
beoordelen we allereerst via ons kwantitatief beleid of wij tot inschrijving zouden kunnen 
overgaan. Wanneer een kind die de basisschoolleeftijd nog niet bereikt heeft ingeschreven 
wordt met een specifieke ondersteuningsbehoefte zal door onze onderwijsspecialisten 
gekeken worden of de school hieraan kan voldoen. Indien dat niet het geval is, is de school 
verplicht samen met de ouders een geschikte plek te vinden op een andere school. Een 
onderzoek hiernaar vindt pas plaats nadat het kind volgens de hierboven beschreven 
procedure is aangemeld. Wanneer in de periode na inschrijving blijkt dat er specifieke 
onderwijsbehoeften zijn voor een kind, zijn ouders dit verplicht te melden bij de 
onderwijsspecialist. Zo kan vooraf zorgvuldig bekeken worden of de school daarin kan 
voldoen. 
 
Wachtlijstbeheer  
De wachtlijst is in beheer van onze stafmedewerker, Janet Rozendaal. Wanneer er een plekje 
beschikbaar komt, zullen wij hierover de eerste ouder op de wachtlijst informeren. Bij 
interesse wordt de plek voor deze ouder gereserveerd en wordt de ouder vervolgens 
uitgenodigd voor een informatieochtend zoals eerder beschreven. Na dit moment besluit de 
ouder over te gaan tot inschrijving of staat de plek op de wachtlijst af. In dat geval wordt de 
eerstvolgende ouder gebeld. Uw kind blijft op de wachtlijst staan totdat u zelf aangeeft daar 
geen gebruik meer van te willen maken of verloopt automatisch wanneer uw kind de 
basisschoolleeftijd is ontgroeid.  
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3. Digitale aanmeldingsprocedure 
 
De procedure ten aanzien van de digitale aanmelding is als volgt: 
 
 
 

 
 


