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Aanmelden bij SO4 de Windroos 
 
Als u, en/of de huidige school van uw kind, denkt dat het speciaal onderwijs passend is voor uw kind 
dan kunt u een afspraak maken.  
U krijgt dan een informatief gesprek met de directeur en een rondleiding door de school om de sfeer 
te proeven. Mocht u denken dat de school aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind, ontvangt 
u een voorlopig aanmeldformulier.  
Daarna gaat de aanmeldprocedure als volgt: 
 

• De school van inschrijving vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal 
onderwijs (SO) aan. Alleen met een geldige TLV kan een kind toegelaten worden tot het 
speciaal onderwijs; 

• U levert het ingevulde voorlopige aanmeldformulier in en geeft hiermee toestemming om 
het dossier op te vragen bij de huidige school; 

• De Commissie van Begeleiding (CvB) bekijkt of wij de passende school zijn en besluit tot 
toelating of afwijzing; 

• Vanuit de commissie wordt er contact met u opgenomen om te laten weten of uw kind 
geplaatst kan worden.  
Mocht dit niet het geval zijn dan denken wij mee welke school mogelijk wel het passende 
onderwijs kan bieden voor uw kind. 
Als uw kind wel geplaatst kan worden vult u het inschrijfformulier in, deze is te vinden op de 
website. U stuurt dit op of geeft het af bij de school; 

• De orthopedagoog maakt samen met de leerkracht met u de afspraken voor kennismaking 
en datum van starten; 

• U informeert zelf de huidige school over de plaatsing en de datum hiervan. 
 
In de eerste 6 weken stelt de orthopedagoog op basis van het dossier het OPP 
(ontwikkelingsperspectiefplan) op.  
In de eerste drie weken is er wekelijks contact tussen de leerkracht en de ouders om van beide 
kanten te horen hoe uw kind de school ervaart. 
 
  
Wettelijk heeft de school 6 weken om het dossier te bestuderen en een besluit te nemen over plaatsing. Deze termijn mag 
inhoudelijk onderbouwd met 4 weken verlengd worden. Als uw kind niet wordt toegelaten wordt dit per brief kenbaar 
gemaakt, u kunt hier schriftelijk bezwaar tegen maken binnen 6 weken. 


