
Procedure zij-instroom  

 

*Wij kunnen een uitzondering maken op de groepsgrootte bij: doublures, aanmeldingen vanuit samengestelde gezinnen en aanmeldingen 

vanuit Harbour International. 

**Op het gebied spelling en begrijpend lezen een minimale Cito score van III (landelijk gemiddeld). Dit is belangrijk, omdat 50% van ons 

onderwijs in het Nederlands gegeven wordt.  

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. Bekijk hier 

ons School Ondersteunings Profiel: 

https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/7129

/ebaab6fb-37ed-4c80-95b0-07d8d092c046/ 

  

. 

Wij houden een richtlijn aan van minstens 6 schoolweken voor de procedure zij-instroom. Deze 
termijn kunnen wij eenmalig verlengen met 4 weken. 
Aanvragen die vijf of minder schoolweken voor de zomervakantie aangevraagd worden nemen wij 

pas na de zomervakantie in behandeling. 

 

 

 

 ja nee 

 

 

 

 

 

      let op! 

 

  

 

 

 

 
          Ja 

 

 

       

            Nee  

  

 

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? 

Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 26 

leerlingen per groep.* Wanneer een groep vol zit, is er 

helaas geen plaats voor uw zoon/dochter.  

U meldt zich aan voor één van de 

informatiemiddagen die wij gedurende het jaar 

houden. 

Zij-instroom vanaf januari groep 3 kan alleen 
plaatsvinden als uw kind Engels onderwijs heeft gehad 
of als één van de ouders volledig Engels spreekt met 
het kind. 

Vanaf groep 4 toetsen wij daarnaast uw kind op het 
niveau van zijn/haar Engels. Dit gebeurt op het gebied 
van listening, speaking,  reading en writing. Het 
resultaat hiervan bepaalt onze besluitvorming. 

Minimale eis op ERK-niveau:  
Groep 4: Op alle gebieden: A2 laag 
Groep 5: Op alle gebieden: A2 hoog 
Groep 6: Listening, speaking en writing: A2 hoog, 
reading: B1 laag 
Groep 7/8: Op alle gebieden: B1 laag 
  

 

 

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. 

 

. 

Kunnen wij in de Nederlandse onderwijsbehoefte** 
van de leerling voorzien? 

Wij nemen contact met u op over de reden van 
afwijzing. 


