Betreft: aanmelding en plaatsing Baarnse Basisscholen.
Nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden tot 4 jaar op een basisschool naar keuze.
U kunt bij de scholen informeren over de procedure van aanmelding.
Algemeen bij start leerling van 4 jaar op de basisschool.
U heeft uw kind op één school ingeschreven en is toegelaten.
Bij inschrijving op meer dan één Baarnse basisschool wordt met de ouders/verzorgers contact
opgenomen waarbij we de ouders/verzorgers verzoeken een keus te maken voor één school.
Dit gebeurt in het jaar dat uw kind drie jaar wordt.

1. Op de dag dat een kind 4 jaar wordt, kan hij/zij starten op de basisschool naar keuze
indien er ruimte is en de mogelijkheden van de school aansluiten bij de onderwijsbehoefte
van het kind.
2. Tussentijdse toelating van kinderen die in Baarn komen wonen.
Starten op de basisschool naar keuze indien er ruimte is en de mogelijkheden van de school
aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind.
3. Tussentijdse overstap, per nieuwe schooljaar, naar een andere basisschool
We hanteren de volgende procedure;
ouders/verzorgers oriënteren zich op een andere basisschool
ouders/verzorgers informeren directeur van de eigen basisschool
ouders/verzorgers maken een keuze voor een overstap van school (of niet)
ouders/verzorgers melden de keuze bij een overstap aan directeur van de eigen school
indien de overstap: ouders/verzorgers doen aanmelding bij de andere school
informatie wordt uitgewisseld tussen de huidige school en nieuwe school
de directie van de nieuwe school neemt een besluit op basis van alle informatie
directie nieuwe school informeert ouders/verzorgers
ouders/verzorgers melden directie huidige school de officiële toelating nieuwe school
Inschrijving wordt bekrachtigd door nieuwe school
4. Tussentijdse overstap gedurende het schooljaar, naar een andere basisschool vindt bij
hoge uitzondering plaats. We hanteren hierbij dezelfde procedure als hierboven, met
uitdrukkelijke instemming van beide directies. Kind én schoolbelangen spelen bij de
afwegingen een belangrijke rol.
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