
Op tijd aanmelden bij Scholengroep Wijzer 
 

Onze scholen merken dat sommige kinderen heel vroeg of juist te laat aangemeld worden. Soms 

wordt een kind aangemeld als baby van een paar maanden oud. Maar er zijn ook ouders die hun kind 

aanmelden als het bijna vier jaar wordt. Leerlingen die vroeg worden aangemeld, mogen nog niet 

officieel worden ingeschreven. Voor leerlingen die laat worden aangemeld, is niet altijd een plekje op 

de school naar keuze. Daarom gelden vanaf 1 januari 2023 nieuwe spelregels:   

-Leerlingen die in 2022 of eerder al zijn aangemeld bij een basisschool, worden in principe geplaatst 

op de school van eerste keuze. Ingeval een school kinderen niet meer kan plaatsen voor komend 

schooljaar zal per aanmelding gekeken worden naar de beste oplossing.  

-Leerlingen die in 2019 en 2020 geboren zijn en dus in 2023 of 2024 naar school gaan, moeten voor 1 

maart worden aangemeld. Scholen kunnen daarna bepalen hoeveel leerkrachten ze nodig hebben 

komend schooljaar en of er binnen het schoolgebouw genoeg ruimte is. 

-Rond 1 april ontvangt u bericht over de plaatsing van uw kind. We verwachten dat een 

plaatsingscommissie enkele aanmeldingen op een school van tweede keuze zal moeten plaatsen. Op 

het aanmeldingsformulier zult u dus ook een tweede voorkeursschool aan moeten geven. 

-De plaatsingscommissie houdt rekening met uw motivatie voor de identiteit en het 

onderwijsconcept van een school. Ook hebben broertjes en zusjes voorrang om te voorkomen dat zij 

op verschillende scholen geplaatst worden. Tot slot speelt ook de afstand tot de school een rol.  

-Rondom inclusiever onderwijs wordt ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een 

plaats gereserveerd. Na afstemming tussen school en ouders volgt later de definitieve plaatsing. 

-Voor alle aanmeldingen geldt dat de plaatsing pas een definitieve inschrijving wordt na de derde 

verjaardag van een kind. Dit is wettelijk bepaald. 

-De scholen houden geen wachtlijst bij. Wel houdt iedere school rekening met tussentijdse 

inschrijving van leerlingen bij bijvoorbeeld verhuizing. 

 

Kennismaken 

Onze scholen profileren zich graag op christelijke identiteit, onderwijsconcept en inclusief onderwijs. 

U kunt onze scholen bezoeken op afspraak. Wilt u hiervoor een afspraak maken met de scholen. U 

kunt dan kennismaken met ‘de school in bedrijf’. Van belang is dat uw kind uiterlijk 1 maart moet 

worden aangemeld. 

Wij raden u aan om aan meerdere scholen een bezoekje te brengen. U wordt immers gevraagd om 

twee voorkeuren op te geven. De online aanmeldingsformulieren vindt u op de websites van de 

scholen. 

 


