
 

 

"Sla je vleugels uit en vlieg......" 

 

 

Toelatingsbeleid basisscholen gemeente Nijmegen 

 

 

 

Ouders die hun kind willen laten inschrijven bij een basisschool doen dat via Schoolwijzer. 

Op de site van Schoolwijzernijmegen.nl  

Welke stappen doorloopt u zodat uw kind straks terecht kan op de basisschool? Allereerst oriënteert u zich op de 
basisscholen. Wat vindt u belangrijk? Hebt u minimaal 3 scholen gekozen, dan meldt u uw kind aan bij 
Schoolwijzer Nijmegen. Schoolwijzer verdeelt vervolgens aan de hand van voorrangsregels de plaatsen. Daarna 
krijgt u te horen op welke school er plaats is voor uw kind. En dan? Dan start uw zoon of dochter op school – een 
leuke, spannende stap. 

Welke stappen doorloopt u? 

1. Oriënteren 
2. Aanmelden bij Schoolwijzer 
3. Plaatsingsbrief 
4. Inschrijven op de basisschool 
5. Naar school! 

 

Toewijzing 

• Verdeelsysteem 

• Voorrangsregels 

• Voorrangsregels stadsscholen 

• Commissie heroverweging 

• Uitspraken commissie heroverweging 

•  

 

mailto:schoolwijzernijmegen.nl?subject=aanmelding%20
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/orientatie-schoolaanbod
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/aanmelden-schoolwijzer
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/u-ontvangt-de-plaatsingsbrief
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/inschrijven-op-de-basisschool
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/naar-school
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/verdeelsysteem
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/voorrangsregels
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/voorrangsregels-stadsscholen
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/commissie-heroverweging
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/uitleg/uitspraken-commissie-heroverweging


Stappenplan aanmelding (zij-)instromers 

Stap Wie Wat Extra info 

1. Ouders Melden kind aan via Schoolwijzer 
Schoolwijzernijmegen.nl  

Bij tussentijdse 
plaatsingen belt 
Schoolwijzer ons of er 
plek is in de groepen. Dit 
wordt overlegd in het 
SMT. 

2. Ouders Ouders krijgen brief van Schoolwijzer 
waarin staat dat ze de school moeten 
bellen om de plaatsing te bevestigen. 

 

3. Adminisratief- 
medewerkster 

-Ontvangt van Schoolwijzer aanmeldingen. 
-checkt of ouders plek hebben bevestigd, 
indien niet wordt er gebeld/gemaild. 
-meldt bij schoolwijzer welke ouders de 
plek nog niet hebben bevestigd 

Schoolwijzer stuurt 2e 
brief aan ouders.  

4. Adminisratief- 
medewerkster 

- administratief medewerkster belt voor de 
2e keer. 
- administratief medewerkster meldt bij 
Schoolwijzer of er gereageerd is. 

Bevestigen ouders de 
plaatsing nu niet, dan 
komt de plek te 
vervallen. 

5. Adminisratief- 
medewerkster 

-stuurt ouders 
aanmeldformulier+begeleidende brief 
-Na 1 week herinneringsmail voor het 
inleveren van de aanmeldformulieren 
- na ontvangst inschrijfformulieren, belt 
administratief medewerkster de ouders om 
een afspraak te maken voor een inschrijf/ 
intakegesprek van 45 minuten 
-zorgt dat de directeur de 
aanmeldformulieren ontvangt. 
-maakt dossiermap en geeft deze aan IB 
Inge 
 en leerlingrapport 

Binnen 3 weken na 
bevestiging aanmelding. 
Noteren in 
excelldocument 
schoolwijzer of 
formulieren zijn 
ontvangen en 
gesprekken zijn gepland. 

6. Directeur -voert intakegesprek m.b.v intakeformulier 
-controleert met ouders het 
inschrijfformulier.  Alles moet volledig 
ingevuld zijn. 
-kinderen jarig voor 1 oktober mogen 
eerste schooldag starten. Deze kinderen 
uitnodigen voor doordraaiuurtje einde 
schooljaar. 
-mailt bouwcoiördinator het ingevulde 
intakeformulier. 

Bij intakegesprek 
meegeven: 
informatiemap met: 
-aanmeldprocedure 
-schoolgids 
-kalender 
-brief ouderbijdrage 
-info soos/bso 
-praktische info groep ½ 
 

7. Bouwcoördinator - kijkt wat de vervolgstappen zijn. 
 
Zorgleerling: overleg met IB-er, doorgeven 
aan administratief medewerkster. Mogelijk 
start het kind later. Dit checken bij PSZ/KDV 
en ouders. 
 

6-8 weken voor de start 
van het kind wordt er 
contact opgenomen met 
ouders voor een 
overdracht en worden er 
wenafspraken gemaakt. 



Geen zorgleerling: 
plaatst leerling in een groep en geeft dit 
door aan de leerkracht en aan Rosemarie. 
Mailt ingevulde intakeformulier naar 
leerkracht. 
1. zit het kind bij KDV de Prins of PSZ de 
Prins: doorgeven aan PM’er welke klas het 
kind komt, bij welke leerkracht. De PM’er 
maakt met ouders en leerkracht een 
afspraak voor een warme overdracht en 
wenafspraken. 
2. zit het kind NIET bij de Prins, neem 
contact op met ouders. Navragen welke 
voorschool. Aan leerkracht doorgeven 
welke voorschool en die maakt een 
afspraak voor een telefonische of warme 
overdracht indien gewenst. Geen 
voorschool: de leerkracht maakt afspraak 
met ouders voor een 
kennismakingsgesprekje en wenafspraken.  

Bij zorgtrajecten (zie 
intakeformulier) wordt 
Inge ingeschakeld. 

 

8. Administratief 
medewerkster 

-Plaatst het kind in juiste groep in ESIS  

9. Bouwcoördinator -controleert 6 weken voordat het kind 4 
jaar wordt of er een warme overdracht is 
gepland of dat er contact is geweest met 
ouders. 

 

10. Leerkracht -voert warme overdracht met pm’ers en/of 
ouders. 
 

Tijdens het gesprek 
wordt de AKIB 
doorgenomen en 
worden er wenafspraken 
gemaakt. Het kind mag 5 
dagdelen wennen. 
Bij het gesprek 
overdrachtsformulier 
invullen. 

11. Leerkracht -maakt een Algemeen Beeld aan in Esis, 
voegt bijlage intakegesprek en 
overdrachtsgesprek toe. 

 

12. Leerkracht  -stuurt een kaartje naar het kind met de 
startdatum 

 

13. Administratie 
medewerkster 

Bij start activeringsbrief Social Schools  

14. Leerkracht -vult na 10 weken na de start van het kind 
de AKIB in en bespreekt dit met pm’ers PSZ. 
-maakt een afspraak met ouders voor een 
evaluatiegesprek.  
-maakt een notitie in ESIS van 
evaluatiegesprek. 

 

 



Stappenplan zij-instromers 

 Wie  Wat  Extra info 

1. Administratief 
medewerkster 

Ouder belt vanwege wisseling school, verhuizing, 
o.i.d. Ouder wil informatie. 
Rosemarie licht directeur in. 

 

 Directeur  Binnen Dukenburg is de afspraak dat de 
directeuren elkaar inlichten wanneer een ouder 
van een andere school in Dukenburg informatie 
inwint. 

 

2. Administratief 
medewerkster 

Bij ‘haast’ vragen: 
- voor welke groep 
-van welke school 
-toestemming om IB-er te laten bellen 

 

3. Administratief 
medewerkster 

Verwijzen naar schoolwijzer 
Stelt IB-er en directeur op de hoogte 

 

4. IB Gaat bellen met IB-er vertrekkende school  

5. IB Bij positief bericht, besluit IB samen met directeur 
dat kind geplaatst kan worden 

 

6. IB Leerkracht en administratief medewerkster 
worden op de hoogte gesteld door IB-er 

 

 IB Maakt aantekening in exceldocument (L-
schijf>docenten>alhgemene 
documenten>bouwen>7. Nieuwe 
leerlingen>aanmelding nieuwe leerling) 

 

7. Administratief 
medewerkster 

-Laat ouders weten of kind welkom is 
-Stuurt aanmeldformulier toe 
-Maakt afspraak voor intakegesprek en nodigt uit 
voor doordraaiuurtje 
-Plaatst het kind in de juiste groep in Esis 

 

8. Leerkracht Maakt een Algemeen Beeld aan in Esis, voegt 
bijlage intakegesprek en overdrachtsgesprek toe. 

 

 Leerkracht Bij voldoende tijd stuurt leerkracht een kaartje 
met uitnodiging voor doordraaiuurtje 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


