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Wij houden een richtlijn aan van minstens 6 schoolweken voor een nieuwe aanmelding. Aanvragen 
die vijf  of minder weken voor een vakantie aangevraagd worden nemen wij pas na de vakantie in 
behandeling.  
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Op basis van de mate waarin wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van uw kind op het 
gebied van het Nederlandse onderwijs, en het niveau van zijn/haar Engels (vanaf groep 4) bepaalt of 
wij of uw zoon/dochter op onze school kunnen plaatsen. 

Ouders nemen contact op met onze 
school via de mail:  

Is er plaats in de groep waar uw kind in 
zit of naar toe moet volgend jaar? 

Het kan zijn dat de groepen vol zitten. Helaas 
kunnen we u dan niet verder helpen! U kunt uw 
zoon/dochter op de wachtlijst plaatsen, maar 
de ervaring leert dat hier in de hogere groepen 
weinig verloop in zit.  

U meldt zich aan voor één van de 
informatiemiddagen die wij gedurende 
het jaar houden. 

Wilt u uw kind inschrijven die al op een 
andere school zit dan bekijken we per 
individueel kind of wij in zijn/haar 
onderwijsbehoefte kunnen voorzien 
met ons tweetalig onderwijs.  

U neemt zelf contact op met de directie 
/ intern begeleider van de huidige 
school en geeft aan dat u denkt aan een 
overstap naar onze school. U geeft hen 
toestemming om informatie met ons te 
delen 

Wanneer u toestemming geeft voor het 
delen van informatie nemen wij contact 
op met de intern begeleider van de 
school voor het uitwisselen van 
informatie. 

Zij-instroom vanaf groep 4 kan alleen plaats 
vinden als uw kind Engels onderwijs heeft gehad 
of als één van de ouders volledig Engels spreekt 
met het kind. 

Wij kunnen uw kind toetsen op het niveau van 
zijn/haar Engels. Dit doen we door het afnemen 
van onder andere een (begrijpend)leestoets en 
het voeren van een gesprek in het Engels.  

Het resultaat hiervan weegt mee in onze 
besluitvorming.  


