
Aanmelding en plaatsing 

 

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u een afspraak maken voor een 

kennismakingsgesprek. Via de schoolgids op onze website krijgt u informatie over het onderwijs en 

de organisatie op de Nicolaas Beets. 

Het kan zijn dat er wachtlijsten zijn voor bepaalde groepen, daarom raden we u aan uw kind bijtijds 

in te schrijven. De directeuren van de Heemsteedse basisscholen zijn met elkaar in overleg om de 

inschrijvingen op de verschillende Heemstede scholen te stroomlijnen. Het begrip ‘bijtijds’ 

inschrijven zal hierdoor wellicht een nadere invulling krijgen. 

 

Procedure bij plaatsing in een groep 

 

Bij plaatsing in kleutergroepen (of hogere groepen) wordt allereerst gekeken naar de samenstelling 

van de groep. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van aantal jongens/meisjes. 

In de kleutergroepen wordt ook rekening gehouden met een geleidelijke instroom gedurende het 

jaar zodat er verschillende leeftijden in een groep komen. 

We streven naar variaties binnen de groepen zodat kinderen om leren gaan met verschillen. 

Het totale aantal leerlingen per groep dient in verhouding te zijn met eventuele andere 

parallelgroepen.  Er kan eventueel licht van afgeweken worden op basis van de groepssamenstelling 

(aantal leerlingen met bijzondere zorg) en/of beschikbare ruimte (lokalengrootte). 

Ouders kunnen een voorkeur opgeven voor een klas, bijvoorbeeld plaatsing bij een vriendje/ 

vriendinnetje.  Indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden maar de bovenstaande redenen 

zijn doorslaggevend. 

Tijdig inschrijven is van belang om een plaats op de wachtlijst van de school te vermijden. Tijdige 

inschrijving betekent niet dat er een plek in een bepaalde groep kan worden gereserveerd. 

Bij toelating van een leerling met bijzondere zorg (zorgleerling,) zal in overleg met de ouders worden 

besproken welke onderwijsbehoefte het kind heeft en gezocht worden naar de meest passende 

leeromgeving. 

Voordat uw kind vier jaar wordt krijgt u een uitnodiging van de leerkracht waarbij uw kind in de klas 

komt. Uw kind mag een tweetal dagdelen, in overleg met de leerkracht, komen wennen in de groep. 

De eerste ‘echte’ schooldag is de dag na de vierde verjaardag van uw kind. Wij laten, indien mogelijk, 

de nieuwe leerlingen graag rustig starten door ze eerst halve dagen naar school te laten gaan. 

Leerlingen die in de decembermaand 4 jaar worden starten in januari. Leerlingen die vlak voor de 

zomervakantie 4 jaar worden starten na de zomervakantie.  

 

Eerder starten dan 4 jaar? 

 

Volgens de Wet Primair Onderwijs (artikel 39) moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt 

voordat het wordt toegelaten tot een basisschool. Het bestuur hanteert deze regel dus eerder 

starten dan 4 jaar wordt op geen van de Salomo scholen toegestaan. 


