Flyer Aanmelden en inschrijven van leerlingen
Inleiding
De Ridderhof staat open voor alle kinderen, waarvan de ouders de identiteit en visie van onze school
respecteren. In de wijk Terwijde leven we in een multiculturele samenleving. We willen dat onze school
een afspiegeling is van deze samenleving.
Wij krijgen elk jaar te maken met nieuwe leerlingen die op school instromen. Niet alleen veel kinderen
van 4 jaar, die aan hun basisschooltijd beginnen, maar ook kinderen die door een verhuizing in de wijk
komen wonen. De afgelopen tijd zien we een duidelijke toename in het aantal aanmeldingen en
verzoeken om informatie. In dit document willen wij toelichten hoe aanmelden en inschrijven verlopen.
Wij zijn graag bereid u een persoonlijke toelichting te geven, wanneer u nog vragen heeft.

De flyers van De
Ridderhof hebben als
doel u over een
onderwerp goed te
informeren en tegelijk
aan te geven hoe De
Ridderhof hier mee
om gaat. Deze info is
op de website te
downloaden.

De Ridderhof: de poort naar je toekomst!

Opbouw van de school
De Ridderhof is een school met 24 groepen. We hebben 6 kleutergroepen en van de groepen 3 t/m 8 zijn er drie
parallelgroepen. Met de gemeente Utrecht en de schoolbesturen is een maximum aantal groepen vastgesteld. Ons
gebouw voorziet in voldoende ruimte om ons onderwijs goed vorm te geven.
Wij willen graag een buurtschool zijn. Wij plaatsen om die reden bij voorkeur kinderen die dichtbij school wonen.
In voorkomende gevallen is plaatsing van leerlingen uit andere delen van de wijk bespreekbaar.
Wij werken in de groepen met een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Wanneer wij kijken of er plaats is
voor een kind in een bepaald leerjaar, houden wij rekening met:
o Het aantal leerlingen in een groep.
o De groepssamenstelling:
 Kunnen we de verschillende niveaus voldoende bedienen?
 Zijn er veel leerlingen met een apart programma? (versnellen, uitdaging
of aangepaste leerlijn)
 Zijn er leerlingen die specifieke begeleiding vragen?
o Hoe verloopt de groepsdynamiek?
o De onderwijsbehoeften van uw kind. Heeft uw kind extra begeleiding nodig.
Hoeveel? Op welk gebied?
Wij kijken kritisch naar bovenstaande punten, om te kunnen beoordelen of wij uw
kind wel de begeleiding zouden kunnen bieden, die uw kind nodig heeft.

Spelregels en aandachtspunten:
1. Plaatsing van een toekomstige 4-jarige op De Ridderhof
Het is belangrijk om een goede school voor uw kind(eren) te kiezen. Als eventuele nieuwe ouders van De
Ridderhof, willen we u dan ook een goede indruk geven van wat De Ridderhof allemaal kan bieden en hoe wij bezig
zijn met de ontwikkelingen in het onderwijs. U kunt zich uitgebreider oriënteren door de schoolgids door te lezen
of door onze website te bekijken. Nog leuker vinden we het als u komt kijken bij ons op school. U ziet dan de
school in bedrijf, hoe de groepen werken en u krijgt een algemene indruk van de school. Zo heeft u de gelegenheid
vragen te stellen en eventuele specifieke zaken over uw kind met ons te bespreken. We houden speciaal voor
nieuwe ouders van vierjarigen verschillende keren een informatieochtend. Voordat u kunt aanmelden gaan wij
ervan uit dat u de school bezocht heeft. Actuele data en tijden kunt u vinden op onze website.
Een aantal zaken die hierbij belangrijk zijn
o Uw kind kan pas vanaf de leeftijd van 2 jaar officieel worden aangemeld.
o Voor die tijd kunt u uw kind wel aanmelden bij school. Dit noemen wij een voor-aanmelding waarmee we uw
belangstelling registreren. Uw kind is dan nog niet formeel aangemeld/ingeschreven! (lees verder bij 1A) Een
uitzondering hierop zijn de broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten.
o U mag uw kind slechts op 1 basisschool inschrijven. Heeft u zich al bij een andere school (voor-)aangemeld
dan vragen wij u dit aan te geven op het aanmeldingsformulier.
o Wij schrijven rond de 90 leerlingen per geboortejaar in
o Wij hanteren wachtlijsten, mochten deze ontstaan, van maximaal 20 kinderen per geboortejaar.
Wanneer u uw kind wil aanmelden als toekomstige vierjarige neemt u contact op met De Ridderhof. Hierbij willen
wij graag het volgende van uw weten: het geboortejaar van uw kind, waar u woont in Leidsche Rijn (of gaat wonen
en in dat geval per wanneer?) Er zijn verschillende mogelijkheden:
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1A. Uw kind is minimaal 2 jaar en er is geen wachtlijst.
Wij nodigen u uit voor een informatiemoment en na deze ochtend kunt u uw kind officieel aanmelden. U krijgt
een bevestiging van de aanmelding. Deze aanmelding wordt zodra het kind 3 is automatisch door ons omgezet in
een inschrijving.
1B. Uw kind is minimaal 2 jaar en er is voor het geboortejaar van uw kind een wachtlijst.
U kunt dan besluiten een andere school te zoeken voor uw kind. Ook kunt u ervoor
kiezen uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Wanneer de wachtlijst te lang
dreigt te worden zullen wij dit bij u aangeven. In het geval dat u op de wachtlijst
staat, nemen we contact met u op als er een onderwijsplek beschikbaar is gekomen
(dit gebeurt o.a. door verhuizingen). In de tussentijd is het belangrijk dat u wel op
zoek gaat naar een andere school. Vindt u een andere school dan horen we dat
graag van u zodat we onze wachtlijst actueel kunnen houden. Als uw kind vier jaar is
geworden verwijderen we uw gegevens van de wachtlijst.
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2. Plaatsing van een kind in een hogere groep
2a. Vanwege een verhuizing
Wanneer u uw kind wilt aanmelden omdat u in de wijk komt wonen, neemt u contact op met De Ridderhof.
Hierbij willen wij graag weten in welk leerjaar u een onderwijsplek zoekt. Per wanneer dit uw voorkeur heeft, op
welke school uw kind nu zit en of er bijzonderheden zijn. Het is voor u van belang om te weten, dat u uw
kind(eren) pas mag uitschrijven bij de school, wanneer u echt ingeschreven bent op een nieuwe school. Er zijn
verschillende mogelijkheden:
o Wanneer wij getalsmatig onderwijsplekken beschikbaar hebben, zoeken we eerst contact met de school, waar
de leerling voordien de lessen volgde. Hiervoor vragen wij uw toestemming. Op grond van de overdracht van
deze school, beslissen directieteam en leerkrachten of de leerling wordt toegelaten. Als er adviezen zijn van
hulpverleningsinstanties, een schoolbegeleidingsdienst of Jeugdzorg, houden we daar rekening mee. Als wij
een leerling niet kunnen aannemen, krijgen de ouders de reden van deze weigering schriftelijk meegedeeld. Op
grond van onderzoek kunnen ook leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs, in het kader van
terugplaatsing, worden toegelaten.
o Wanneer er getalsmatig geen onderwijsplekken beschikbaar zijn, krijgt u het advies om een andere school te
zoeken.
2b. Schoolwissel in de wijk
Wanneer u uw kind wilt aanmelden en uw kind gaat al naar school in de wijk, maar u wilt van school veranderen.
We volgen dezelfde stappen als bij 2a. maar met de volgende aantekeningen:
o Kinderen die al in de wijk naar school gaan, worden alleen aan het eind/begin van het oude/nieuwe schooljaar
ingeschreven.
o Wanneer er plaats is in een leerjaar krijgen kinderen die vanwege verhuizing een nieuwe school zoeken
voorrang.

Heeft u nog vragen, dan bent u van harte welkom om u te richten tot de directie.

2

