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Persoonlijk contact 
Op de Sint Lidwinaschool vinden wij het persoonlijk contact met ouders heel belangrijk. 
Daarom nodigen wij ouders die belangstelling hebben voor onze school ook graag uit voor 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding. 
 
Een afspraak hiervoor maken kan telefonisch, via e-mail of door het contactformulier op 
onze website in te vullen. 
 
0229-573134 
directie.sintlidwina@skowf.nl (directie: Annemarie Slagter-Kool) 
https://www.skowf.nl/site/stlidwinaschool/leerling-aanmelden/ 
 
 

Open ochtenden 
Een aantal keer per jaar wordt er een open ochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtenden 
bent u welkom om langs te komen tussen 9:00 uur en 12:00 uur. U wordt dan rondgeleid 
door leerlingen en de directie is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Voor de open 
ochtenden is vooraf aanmelden niet noodzakelijk. De data voor de open ochtend in 
schooljaar 2019-2020 zijn: 
 
Woensdag 13 november 2019 
Woensdag 11 maart 2020 
Woensdag 27 mei 2020 
 

 
Aanmelden van 4-jarigen 
 
Voor het eerst naar school 
Als een kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het naar de basisschool. Aanmelden 
voor de basisschool kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 8 maanden. Oriënteren op 
basisscholen kan ook al in de periode daarvoor. Voordat kinderen 4 jaar worden zijn ze 
welkom om te komen kennismaken en worden ze uitgenodigd voor een aantal 
wenmomenten. De betreffende leerkracht neemt hierover contact op met de 
ouders/verzorgers. Tijdens dit contactmoment wordt er een intakegesprek gepland 
waarvoor u wordt gevraagd vooraf een intakeformulier in te vullen. Dit ontvangt u met de 
post, evenals informatie over de ouderbijdrage en een formulier m.b.t. ons privacy protocol.  
 
Wachtlijst 
Op dit moment hanteren wij voor de aanmelding van 4-jarigen geen wachtlijst.  
 
Voorrang 
Mocht de kleutergroep gedurende het jaar volstromen hanteren wij de volgende 

voorrangsregels: 

- broertjes en zusjes van kinderen die al naar de Sint Lidwinaschool gaan krijgen 

voorrang 

- kinderen die in Zwaagdijk-West wonen krijgen bij gelijktijdige aanmelding voorrang 

op kinderen vanuit omliggende plaatsen 
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Aanmelden 
Als u na het kennismakingsgesprek en de rondleiding wilt overgaan tot aanmelding ontvangt 

u hiervoor een aanmeldformulier. Het is noodzakelijk dat wij hiervan een volledig ingevulde, 

originele versie retour krijgen. Wij ontvangen dit graag binnen 2 weken na het verstrekken 

van het formulier zodat we tijdig weten wat de leerlingaantallen van de groep zijn. Als de 

aanmelding volledig is gaat de administratie over tot inschrijving. Zodra deze is verwerkt 

krijgt u hiervan bericht wat betekent dat uw kind definitief is geplaatst op de Sint 

Lidwinaschool.  

 

Uitzondering 
Als tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat uw kind een specifieke zorgvraag heeft 

wordt er eerst gekeken of de school aan deze zorgvraag kan voldoen. Het kan mogelijk zijn 

dat er meer informatie nodig is om tot het juiste besluit te komen. Dit wordt allereerst bij de 

eigen ouders gedaan. Mocht er meer nodig zijn wordt er om uw toestemming gevraagd om 

contact op te nemen met externe betrokkenen. Hierdoor kan het mogelijk wat langer duren 

tot u over kunt gaan tot de aanmelding van uw kind. Als blijkt dat de school niet in staat is 

de benodigde zorg te bieden, zullen zij u helpen bij het vinden van een school die op dat 

moment beter past bij de behoeften van uw kind. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen 

bewerkstelligen is het belangrijk dat het kind, uiterlijk 3 maanden vóór de vierde verjaardag 

wordt aangemeld. 

 

 

Aanmelden van zij-instromers 
 

Wisselen van school wegens verhuizing 
Als u vanuit een andere woonplaats naar Zwaagdijk-West verhuist gelden hiervoor dezelfde 

regels als bij de aanmelding van een 4-jarige leerling. Wij doen ons uiterste best om alle 

kinderen uit Zwaagdijk-West een onderwijsplek te bieden. Ook voor de groepen 3 t/m 8 

hanteren wij momenteel geen wachtlijst. In het geval van een specifieke zorgvraag wordt 

eerst gekeken of de Sint Lidwinaschool kan voldoen aan de behoeften van het kind.  

 

Wisselen van basisschool binnen de regio 
Het kan zijn dat er op de basisschool van uw kind(eren) een situatie is ontstaan die u heeft 

doen besluiten om van school te wisselen. Als u een overstap wilt maken naar de Sint 

Lidwinaschool is het belangrijk om te weten dat wij in dit geval een andere en uitgebreidere 

aanmeldprocedure hanteren. Dit doen wij omdat: 

- we willen voorkomen dat er onnodig vaak gewisseld wordt van school 

- we goed in kaart willen brengen of er sprake is van een specifieke zorgvraag en of de 

Sint Lidwinaschool hieraan kan voldoen 

- we willen inschatten wat de impact op de bestaande groep is bij instroom van 

nieuwe leerlingen met een specifieke zorgvraag 
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Aanmeldprocedure zij-instromers 

Hieronder staat uitgewerkt hoe de aanmeldprocedure eruit ziet in het geval een leerling 

wisselt van basisschool in de regio. Deze procedure is vrij uitgebreid omdat we in het belang 

van het kind het beste besluit willen nemen. Wij kunnen het kind alleen een passende 

onderwijsplek bieden als wij zeker weten dat we het kind kunnen geven wat het op dat 

moment nodig heeft. Het schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de mogelijkheden en 

onmogelijkheden m.b.t. het bieden van ondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel is 

te vinden op onze website. De volgorde waarin de procedure hieronder staat uitgewerkt is 

tevens de volgorde waarin de stappen gezet zullen worden.  

 

Stappen die door ouders gezet moeten worden 

- Mogelijke problematiek wordt eerst besproken met de huidige school met de 

intentie om het kind op de eigen school te laten blijven. 

- Blijft de wens om te wisselen daarna bestaan, wordt deze kenbaar gemaakt bij de 

huidige school voordat er een gesprek plaatsvindt op de Sint Lidwinaschool. 

 

Stappen die door de Lidwinaschool gezet worden 

- Na een telefonisch of schriftelijk contact waarin de wens tot aanmelden door de 

ouders is uitgesproken, neemt de Sint Lidwinaschool contact op met de huidige 

basisschool. Onze intern begeleider spreekt met de huidige leerkracht van het kind 

en zo nodig ook met de intern begeleider. Het doel hiervan is het verduidelijken van 

de situatie. Voordat dit contact wordt gelegd wordt dit eerst met u besproken en 

wordt uw toestemming gevraagd. Het is belangrijk te benoemen dat we niet over 

kunnen gaan tot aanmelding als u hier geen toestemming voor geeft. 

- Als de ondersteuning van uw kind wordt geregistreerd in een Groeidocument vragen 

wij uw toestemming om deze te mogen inzien. Het Groeidocument bevat over het 

algemeen informatie die noodzakelijk is om een passend besluit te nemen dus ook 

hiervoor geldt dat we niet over kunnen gaan tot aanmelding als u geen toestemming 

geeft om dit in te zien.  

- Als we na dit vooronderzoek nog geen definitief besluit hebben kunnen nemen kan 

het zijn dat onze leerkracht samen met de intern begeleider een bezoek wil brengen 

aan de groep van uw kind omdat dit helpt bij de beeldvorming. Ook hiervoor wordt 

eerst uw toestemming gevraagd. Het observatiemoment wordt gepland in overleg 

met u en de huidige school.  

- Ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. 

Omdat de aanmeldprocedure zich op dat moment al in een vrij ver gevorderd 

stadium bevindt is de leerling waar het om gaat ook welkom mee te komen en 

kennis te maken.  

- Als er van beide kanten een positief gevoel heerst over de wissel van basisschool 

wordt er overgegaan tot aanmelden en inschrijven.  
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Redenen voor afwijzing 

Nadat de bovengenoemde stappen zijn gezet bestaat de kans dat wij besluiten om een kind 

af te wijzen. Redenen hiervoor kunnen zijn: 

- De Sint Lidwinaschool kan niet voldoen aan de specifieke zorgvraag van uw kind. 

- De huidige school doet al veel om tegemoet te komen aan de specifieke zorgvraag 

van uw kind en de situatie op de Sint Lidwinaschool laat het niet toe om in dezelfde 

mate te ondersteunen. 

- De zorgzwaarte in de ‘nieuwe groep’ is al zodanig groot dat wij niet de 

mogelijkheden zien om voldoende ondersteuning te bieden bij de specifieke 

zorgvraag van uw kind.  

- Een ondersteuningsvraag m.b.t. het gedrag van uw kind. Als wij verwachten dat 

gedragskenmerken een zeer grote impact gaan hebben op de bestaande groep kan 

dit een reden zijn om af te wijzen. 

 

 

Aanmelden van kinderen wegens terugplaatsing vanuit S(B)O 
 
Als een leerling in het speciaal (basis)onderwijs niet helemaal meer op zijn plek is kan het 

zinvol zijn om een terugplaatsing te overwegen. Dit komt altijd voort vanuit gesprekken 

tussen de ouders en de S(B)O school waar de leerling op dat moment naar school gaat. Bij 

een mogelijke terugplaatsing zijn de stappen in de aanmeldingsprocedure hetzelfde als bij 

een leerling die instroomt vanuit een andere basisschool. Een aanvulling hierop: 

- In het geval van een terugplaatsing wordt er altijd een observatie gedaan in de groep 

waarin het kind op dat moment zit. Hierdoor wordt het mogelijk om te zien en te 

ervaren hoe het kind zich gedraagt en voelt in de huidige situatie.  

- Een terugplaatsing begint altijd met een proefplaatsing. Deze proefplaatsing varieert 

van 6 tot 8 weken. Gedurende deze periode blijft de leerling op de S(B)O school 

ingeschreven. Als tijdens de evaluatie van de proefplaatsing blijkt dat de Sint 

Lidwinaschool een geschikte onderwijsplek is wordt er overgegaan tot definitieve 

aanmelding en inschrijving. Als tijdens de evaluatie van de proefplaatsing blijkt dat 

de Sint Lidwinaschool niet de juiste onderwijsplek is, gaat de leerling na de 

proefplaatsing terug naar de S(B)O school van afkomst.  
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