
Aanname- en plaatsingsbeleid 
 
Klavertje 4 onderscheidt twee groepen leerlingen die zich kunnen aanmelden, namelijk 
startende instromers en tussentijdse instromers. Startende instromers zijn kinderen die vier 
jaar worden en voor het eerst naar school gaan. Tussentijdse instromers zijn kinderen die al 
naar school gaan en instromen vanuit andere basisscholen.  
 
Kleuters die voor het eerst naar school gaan  
Als kinderen 2,5 jaar zijn, zijn ouders welkom voor een kennismakingsgesprek. Inschrijven kan 
vanaf 3 jaar. Jaarlijks schrijven wij maximaal 26 nieuwe kleuters in. Zij worden verdeeld over 
twee groepen. De kleutergroepen groeien tot 30 leerlingen. Zodra dat aantal is bereikt komen de 
leerlingen die in juni of juli 4 jaar worden, pas na de zomervakantie naar school.  
 
Ouders kunnen hun kind aanmelden via een inschrijfformulier. Dat gebeurt altijd na een 
rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directeur. Dit duurt ongeveer een uur en is bij 
voorkeur op een ochtend, van 9.00 uur tot 10.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via 
administratie@k4o.nl of 0348-564490. Het inschrijfformulier kunnen ouders downloaden via de 
website. 
 
Indien het maximale aantal leerlingen van 26 is bereikt, wordt de leerling op een wachtlijst 
geplaatst. Vrije plaatsen worden ingevuld op volgorde van inschrijving.  
Broertjes en zusjes hebben voorrang en worden altijd geplaatst. Om voorrang te krijgen op 
andere kinderen moeten ouders deze broertjes en zusjes inschrijven voor het kalenderjaar dat 
hun kind 1 jaar wordt. De school zal ouders hier jaarlijks aan herinneren via een bericht in het 
Ouderportaal.  
 
Ouders kunnen geen voorkeur aangeven voor een bepaalde groep. Kleuters worden ingedeeld 
op basis van geslacht, maand van instroom en eventuele zorgbehoefte. Broertjes en zusjes 
worden bij voorkeur in aparte groepen geplaatst. Wanneer het om een tweeling gaat, wordt er 
rekening gehouden met de voorkeur en mening van de ouders.  
 
Tussentijds instromende leerlingen  
Kinderen die al op een andere school staan ingeschreven en vanwege een verhuizing of een 
andere reden van school willen wisselen, kunnen tussentijds op Klavertje 4 instromen. 
Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep waar het kind geplaatst zou moeten worden. De 
maximale groepsgrootte is 26 leerlingen. Afhankelijk van het aantal leerlingen met een 
zorgarrangement, kan de school dit aantal naar beneden bijstellen. 
 
Wanneer een leerling niet vanwege een verhuizing maar om een andere reden op zoek is naar 
een andere school, onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij de leerling 
kunnen bieden wat hij nodig heeft. Wij volgen hierbij de volgende procedure: 
• De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een oriënterend 

gesprek. De IB-er is altijd bij dit gesprek aanwezig. Ouders vragen we bij de huidige school 
aan te geven dat zij een oriënterend gesprek hebben op Klavertje 4. 

• Tijdens het oriënterende gesprek wint directie en IB-er bij de ouders/verzorgers informatie 
in over de reden van de tussentijdse plaatsing en over het niveau en de onderwijsbehoeften 
van het kind.  

• Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op Klavertje 4 neemt de IB-
er contact op met de huidige school om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-
rapportage op te vragen. Indien nodig maakt de IB-er een afspraak om het kind in de groep 
te observeren. 

• Alle bevindingen van de IB-er worden teruggekoppeld naar de directie in het IB-
directieoverleg. De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind en kijkt of wij 
(team, leerkracht, leerlingen) het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. 
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• De directie meldt aan de ouders/verzorgers of het kind geplaatst kan worden en motiveert 
het genomen besluit.  

• Als het kind geplaatst wordt, kan het een dag meelopen in de groep of aanwezig zijn bij een 
wisselmoment. 

 
Klavertje 4 heeft ten aanzien van leerlingen met een beperking of leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte een positief beleid geformuleerd dat is vastgelegd in het 
ondersteuningsplan. Toelating van deze leerlingen is afhankelijk van een afweging die de 
directie maakt tussen enerzijds de wens van ouders en de beperking of onderwijsbehoefte van 
het kind en anderzijds de faciliteiten, de deskundigheid en de mogelijkheden die de school kan 
bieden. 
 
Ten slotte 
Er kan altijd contact worden opgenomen met de directie om te informeren naar de stand van 
zaken rond de inschrijving. Wanneer een leerling niet geplaatst kan worden, krijgen ouders 
hiervan schriftelijk bericht.  
 


