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Inleiding 
Deze kwaliteitskaart beschrijft de procedure van aanmelding tot start op de basisschool. Deze 
procedure bestaat uit de volgende zeven stappen: oriëntatie, aanmelden, beoordelen, toewijzen, 
inschrijven, wennen en de start op school. 
 

 

Doel 
Het doel van deze kwaliteitskaart is om zichtbaar te maken hoe de procedure van aanmelding tot 
start verloopt op De Pionier. Dit verloop valt binnen de wettelijke kaders van de Wet Primair 
Onderwijs (WPO art. 40) en het protocol aanmelden primair onderwijs Leiden.   

 

 

Stap 1: Oriëntatie 
U heeft als ouder interesse voor De Pionier als basisschool voor uw kind. U bent dan van harte 
uitgenodigd om een informatieochtend bij ons te bezoeken. Op deze ochtend krijgt u informatie over 
de manier waarop wij werken en een rondleiding door de school. Deze rondleiding wordt verzorgd 
door ouders en leerlingen van de school. U kunt in de praktijk zien wat onderwijs op De Pionier 
inhoudt. Na de rondleiding is er gelegenheid om na te praten en vragen te stellen aan ouders en 
teamleden. Wij houden viermaal per jaar een informatieochtend. U kunt u zich hiervoor aanmelden 
via de website: depionierleiden.nl/ouders/aanmelden/Informatiebijeenkomst. Voor schooljaar 2022-
2023 staan deze informatieochtenden gepland op woensdag 19 oktober 2022, maandag 19 
december 2022, woensdag 12 april 2023 en maandag 22 mei 2023. 
 

Stap 2: Aanmelden 
Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is kunt u uw kind aanmelden op school. Dit kunt u doen door 
middel van het interesseformulier dat te vinden is op de website van De Pionier. U ontvangt een 
bevestiging dat wij kennis hebben genomen van uw interesse. 
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Stap 3: Beoordelen 
Met de informatie uit de aanmelding wordt bepaald of uw kind toelaatbaar is op De Pionier. Als ouder 
dient u de school van alle relevante informatie te voorzien die nodig is om eventuele extra 
ondersteuningsbehoeften van uw kind vast te stellen. Wanneer er een schriftelijk advies, gericht op 
het (schoolse) functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, 
dient u school hierin inzage te verstrekken. De afweging vindt plaats op basis van het school 
ondersteuningsprofiel (SOP). Deze kunt u vinden op onze website. 
 

Stap 4: Toewijzen 
Op onze school is er in leerjaar 1 plaats voor 26 leerlingen. Per kwartaal worden 6 à 7 kleuters 
geplaatst in Unit 1. Voor de toewijzing hanteren wij de volgende criteria: 

▪ Ten eerste kijken wij naar de aanmelding van broertjes en zusjes; 
▪ Ten tweede wordt er gekeken naar de directe omgeving van de school. De gebieden Nieuw 

Leyden – Groenoord – Noorderkwartier: grens Langegracht – Kooilaan – Maresingel en 
Herensingel worden als beslisregel aangehouden; 

▪ Indien er nog voldoende plek is wordt er ook gekeken naar aanmeldingen buiten dit gebied. 
Wij hanteren daarnaast een evenredige instroom van leerlingen per maand. Als een leerling 
geboren is in de laatste maand voor de zomervakantie wordt in overleg met ouders de wenochtend 
en de start op De Pionier besproken.  
 
De school heeft geen zorgplicht bij een aanmelding van een kind als de school vol* is en er dus geen 
plaatsruimte meer beschikbaar is, wanneer de grondslag van de school niet wordt onderschreven 
of wanneer een kind in geval van loting wordt uitgeloot. 
 
* bij het bepalen van het aantal plaatsen wordt ook gekeken naar het totaal aantal leerlingen per unit, 
en het totaal aantal leerlingen dat maximaal gehuisvest kan worden in het schoolgebouw (Houtmarkt 
36). In Unit 2 zitten maximaal 52 leerlingen; in Unit 1 of 3 maximaal 78 leerlingen (Max. 221 leerlingen). 
 

Stap 5: Inschrijven 
Als uw kind een plek krijgt toegewezen, zullen wij dit per e-mail aan u kenbaar maken en u vragen dit 
te bevestigen via een bevestigingsformulier. Nadat u dit formulier ingevuld aan ons heeft 
geretourneerd, krijgt u het officiële aanmeldformulier. Inschrijven gebeurt op de dag dat uw kind vier 
jaar wordt.  
 
Als het bevestigingsformulier niet binnen tien dagen wordt geretourneerd vervalt het recht op 
toelating en wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. 
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Stap 6: Wennen  
Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de mentor van uw kind contact om een 
afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en de ochtenden dat uw kind komt wennen op 
school. U krijgt dan een Startboekje (Bijlage B) waarin praktisch zaken vermeld staan voor een goede 
start op school.    
 

Stap 7: De start op school 
Op de dag dat uw kind vier jaar wordt is de eerste echte schooldag. Een groots moment voor kind en 
ouder, maar ook voor de leerkracht en de andere kinderen. De eerste weken zal er intensief contact 
zijn tussen de leerkracht en ouders om elkaar op de hoogte te houden over de ervaringen op school. 

 

 


