
Aanmeldprocedure SO4 De Windroos 

1. Ouders/school hebben het eerste 
(telefonische) contact met 
intakefunctionaris van SO4 De 
Windroos 

2. Een kennismakingsgesprek wordt 
gepland met ouders en de directeur 
van SO4 De Windroos 

3. Ouders beslissen of ze hun kind willen 
aanmelden  

4. Ouders ondertekenen het 
aanmeldformulier van SO4 De 
Windroos 

5. Een schriftelijke bevestiging van de 
ontvangst van het aanmeldformulier 
wordt verstuurd  

 

Is er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

Speciaal Onderwijs aanwezig? 

JA: 
6. TLV-dossier wordt opgevraagd bij 

school van herkomst 

7. Dossier wordt besproken in de CvB*-

vergadering en  

beslissing wordt genomen of SO4 de 

juiste school is voor de leerling 

8. Eventuele kennismaking met 

klas/leerkracht wordt gepland 

9. De intakefunctionaris informeert 

ouders en school van herkomst over 

plaatsing van de leerling 

  NEE: 

6. De verwijzende school vraagt TLV aan 

7. Terwijl TLV-aanvraag loopt, kan met 

toestemming van ouders het dossier 

opgevraagd worden bij verwijzende 

school 

8. SWV* stuurt TLV bij afgifte naar 

ouders en verwijzende school. Daarna 

wordt het dossier van de leerling 

besproken in de CvB-vergadering en 

volgt een besluit over een mogelijke 

plaatsing. Dit kan alleen bij afgifte van 

de TLV SO! 

9. De intakefunctionaris vraagt TLV op 

bij verwijzende school of bij ouders 

10. Eventuele kennismaking met 

klas/leerkracht wordt gepland 

11. Intakefunctionaris informeert ouders 

en school van herkomst over plaatsing 

van de leerling 

Wanneer de CvB besluit dat de leerling niet 

plaatsbaar is op SO4 De Windroos, wordt 

samen met ouders bekeken welke andere 

school een passende plek voor de leerling zou 

kunnen bieden. 

Na plaatsing: 

-Orthopedagoog heeft contactmoment met 

nieuwe leerling (kindgesprek, observatie, evt. 

niveaubepaling) 

-Orthopedagoog stelt OPP op (binnen 6 weken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. De school heeft 6 weken om dossieronderzoek te doen en te beslissen of het kind geplaatst kan 
worden. Dit kan verlengd worden met 4 extra weken. Op verschillende plekken in de procedure kan de 
school de aannameprocedure stoppen. Het ligt wettelijk vast om welke redenen dit het geval kan zijn. 
Het schoolbestuur legt u per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Als een school uw kind 
weigert, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken. Daarna beslist het 
schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet. 
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