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Inleiding 

In dit stuk zullen wij beschrijven op welke momenten u uw zoon/dochter kunt aanmelden op 
Het Startblok. Er zijn hierbij 4 verschillende scenario’s te onderscheiden. De scenario’s zijn: 
 

1. Wanneer uw kind binnenkort 4 jaar wordt en u een school zoekt die past bij uw 
visie en uw kind. 

2. Wanneer u verhuist naar Alphen aan den Rijn of naar de buurt van Het Startblok 
en op zoek gaat naar een passende school. 

3. Wanneer de huidige school van uw kind niet (meer) lijkt te passen bij de 
onderwijsbehoeften van uw kind of bij uw opvatting over hoe er geleerd en 
gewerkt zou moeten worden in school. 

4. Wanneer uw kind vanuit een ander type onderwijs wordt teruggeplaatst. 
 
Voor ieder scenario beschrijven we hieronder de procedure die doorlopen wordt.  
 

1. Uw kind wordt binnenkort 4 jaar 

 
Voordat u uw kind inschrijft op Het Startblok plannen we altijd eerst een 
kennismakingsgesprek in, waarbij er door de directie meer verteld wordt over Het Startblok. 
Tijdens dit gesprek laten we u de school zien, zodat u een goed beeld heeft van waar Het 
Startblok voor staat. U heeft gelegenheid de sfeer te proeven, vragen te stellen en te zien 
hoe ons concept in de dagelijkse praktijk werkt.  
 
Mocht u na het kennismakingsgesprek enthousiast geworden zijn over onze school, dan kunt 
u uw zoon/dochter aanmelden op Het Startblok. Na de aanmelding onderzoeken wij (op kort 
termijn) of wij uw zoon/dochter kunnen plaatsen. Dit laten wij u binnen 10 werkdagen weten. 
Na de aanmelding zullen wij het ingevulde inschrijvingsformulier verwerken in ons 
administratiesysteem.  
 
Ouder/verzorgers waarvan hun kind binnenkort 4 jaar wordt zullen 8 weken voor de eerste 
schooldag plaatsvindt, gebeld worden door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht plant 
met u de wenmomenten in. Tijdens de wenmomenten blijft uw zoon/dochter een dagdeel op 
school. U geeft uw zoon/dochter af op school en kunt daarna zelf naar huis gaan. Het is niet 
de bedoeling dat u op school blijft.  
 

2. U verhuist naar Alphen aan den Rijn of naar de buurt van Het Startblok 

Voordat u uw kind inschrijft op Het Startblok plannen we altijd eerst een 
kennismakingsgesprek in, waarbij er door de directie meer verteld wordt over Het Startblok. 
Tijdens dit gesprek laten we u de school zien, zodat u een goed beeld heeft van waar Het 
Startblok voor staat. U heeft gelegenheid de sfeer te proeven, vragen te stellen en te zien 
hoe ons concept in de dagelijkse praktijk werkt.  
 
De intern begeleider zal contact met de oude school opnemen om te kijken wat de 
ondersteuningsbehoeften van uw zoon/dochter zijn. Zowel kwaliteiten als mogelijke (extra) 
behoeften komen aan de orde. Het doel van het gesprek met de oude school is om ook van 
hen informatie te krijgen over de prestaties, kwaliteiten en behoeften van uw kind. We willen 
graag zo goed mogelijk aansluiten, zodat de ontwikkeling van uw kind door kan gaan. Ook 
vragen we uw kind een dag mee te draaien op Het Startblok, zodat uw kind een beeld en 
gevoel van de school krijgt en onze leerkracht(en) een beeld en gevoel krijgen van uw kind. 
Wanneer er extra ondersteuningsbehoeften zijn, bespreken we met de intern begeleider, 
directie en eventueel nieuwe groepsleerkracht of en hoe we die extra ondersteuning kunnen 
bieden. Als we denken dit te kunnen, kunt u uw kind inschrijven. Van de vorige school 
ontvangen we een Onderwijskundig Rapport, waarin staat hoe de ontwikkeling van uw kind 
op de verschillende vak- en vormingsgebieden er voor staat. 
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Wanneer wij denken dat we uw kind niet of niet voldoende kunnen bieden wat het nodig 
heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het kan zijn dat we samen een manier vinden om 
die extra ondersteuning toch bij ons op school te organiseren. Ook kan het zijn dat we 
samen met u op zoek gaan naar een school waar wel de benodigde ondersteuning goed 
geboden kan worden (dit valt ook onder de zorgplicht die we als bestuur hebben). 
 
 

3. U wilt overstappen van een school in de buurt naar onze school 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u overweegt uw kind de overstap te laten maken 
naar onze school. Bijvoorbeeld heel praktisch (dichterbij, gezamenlijke oppas) of u merkt 
gaandeweg de schoolloopbaan dat uw visie over leren en opgroeien teveel verschilt met die 
van de school. Ook wanneer de werkwijze van een school niet meer lijkt te passen bij de 
onderwijsbehoeften van uw kind kan u als ouders een andere school zoeken voor uw kind. 
Het is dan heel belangrijk dat we in het kennismakingsgesprek goed duidelijk krijgen wat 
precies de aanleiding is om de overstap te overwegen. En welke wensen of verwachtingen u 
heeft die voor u belangrijk zijn bij de keuze voor een andere school voor uw kind. We gaan er 
vanuit dat u daar op de school van herkomst al goed over in gesprek bent geweest. 
 
Na dit eerste gesprek krijgt u een rondleiding door de school, waarbij u en eventueel uw kind 
een goed beeld en gevoel van onze school kunt krijgen. Wanneer u na dit 
kennismakingsgesprek voorkeur heeft voor Het Startblok, vragen wij u toestemming om 
contact op te nemen met de school van herkomst. Het doel is om ook van hen informatie te 
krijgen over de prestaties, kwaliteiten en behoeften van uw kind. We willen graag zo goed 
mogelijk aansluiten, zodat de ontwikkeling van uw kind door kan gaan. Het behoort ook tot 
de mogelijkheden dat de intern begeleider uw zoon/dochter gaat observeren op de huidige 
school om een goed beeld te krijgen. 
Vervolgens vragen we uw kind een dag mee te draaien op Het Startblok, zodat uw kind een 
beeld en gevoel  van de school krijgt en onze leerkracht(en) een beeld en gevoel krijgen van 
uw kind. We vinden het zeker in de bovenbouw (groep 6/7/8) belangrijk dat ook uw kind echt 
ja zegt tegen onze school. Wanneer we een goed beeld hebben van de onderwijsbehoeften 
van uw kind, gaan we met intern begeleiding, directie en de eventueel nieuwe 
groepsleerkracht in gesprek om te bekijken of we uw kind kunnen bieden wat het nodig 
heeft. Wanneer we denken dat we dat kunnen, kunt u uw kind inschrijven.  
 
Van de vorige school ontvangen we een Onderwijskundig Rapport, waarin staat hoe de 
ontwikkeling van uw kind op de verschillende vak- en vormingsgebieden er voor staat. In 
overleg spreken we af hoe en wanneer uw kind afscheid neemt op de huidige school en 
wanneer een goed startmoment is op Het Startblok. 
 
Onze uitgangspunten bij verzoeken voor zij-instroom zijn: 
 

• We hebben de benodigde deskundigheid in huis om de juiste ondersteuning te 
bieden. 

• We hebben nog ruimte in de groep. Hierbij is 30 leerlingen ons maximum. 

• De zorgzwaarte in de groep laat instroom van een nieuwe leerling toe.   

• We kunnen de benodigde ondersteuning organiseren met de mensen en 
middelen die we tot onze beschikking hebben. 

• We streven naar een zij-instroom van maximaal 25% (als totale school). 

• Vanaf de bovenbouw (6/7/8) is het kind zelf positief over de overstap naar onze 
school 

 
Wanneer wij denken dat we uw kind niet of niet voldoende kunnen bieden wat het nodig 
heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het kan zijn dat we samen een manier vinden om 
die extra ondersteuning toch bij ons op school te organiseren. Ook kan het zijn dat we 
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samen met u op zoek gaan naar een school waar wel de benodigde ondersteuning goed 
geboden kan worden (dit valt ook onder de zorgplicht die we als bestuur hebben). Mocht de 
school van herkomst de zorg voor uw kind kunnen bieden dan wordt uw kind daar eventueel 
naar terug verwezen.  
 
Mocht uw zoon/dochter een specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, dan hebben wij 
langer de tijd nodig om te kijken of wij de passende onderwijsplek voor uw zoon/dochter 
kunnen bewerkstelligen. Om dit te onderzoeken hebben wij gesprekken met onze intern 
begeleiding, maar ook bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, een jeugdverpleegkundige of in het 
geval van zij-instroom de leerkrachten van de oude school. Officieel heeft een school 8 
weken de tijd om te onderzoeken of er passend onderwijs vorm gegeven kan worden. Echter 
vinden wij het belangrijk dat we u vlot (en ook gedegen) kunnen laten weten waar u en uw 
zoon/dochter aan toe is.  
 

4. Wanneer uw kind vanuit een ander type onderwijs wordt teruggeplaatst 

Soms gebeurt het dat kinderen op het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basisonderwijs 

(SBO) starten wanneer ze 4 jaar worden. Ook zijn er kinderen die vanuit het reguliere 

onderwijs verwezen worden naar het SO of het SBO. Wanneer kinderen weer mogen 

instomen gaat u als ouder ook op zoek naar een passende basisschool voor uw kind. 

In dit geval geldt dezelfde procedure als bij punt 3 beschreven.  
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