
Richtlijn aannamebeleid en leerling verplaatsingen. 
 
Aannamebeleid kleuters: 
In artikel 39 lid 1 en 3 van de wet op het primair onderwijs staat: “Om als leerling tot een school te worden 
toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 
maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 
dagen toelaten (kennismaken). Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet” Deze kinderen vallen 
ook niet onder de verzekering zoals een school die heeft afgesloten. 
 
In de Liemers is afgesproken dat we conform de wet zullen handelen. 
 

Leerling verplaatsingen: 
De besturen van de scholen in de Liemers zijn van mening dat ouders per schooljaar een commitment aan gaan 
met de school van aanmelding. 
De besturen van de scholen in de Liemers zijn van mening dat er gedurende een schooljaar niet onnodig 
leerlingen van de ene naar de andere school moeten “verhuizen”. 
De besturen van de scholen in de Liemers zijn van mening dat bij een tussentijdse verplaatsing goede 
communicatie tussen de betrokken scholen plaats moet vinden en zij elkaar volledig kunnen informeren over 
de betreffende leerlingen.  
 
De directeuren van de basisscholen zullen terughoudend zijn ten aanzien van tussentijdse verplaatsingen. Er 
kunnen zich uitzonderingen voordoen, m.n. op het gebied van onderwijsinhoudelijke of organisatorische 
redenen. 
 
De besturen van de scholen van het samenwerkingsverband de Liemers zijn van mening dat een overgang naar 
een andere school volgens de volgende stappen moet verlopen.  
 

 Indien een ouder zich meldt om een kind aan te melden, wordt verwezen naar deze richtlijn.  

 Tevens wordt aangegeven dat bij een officiële aanmelding de school van herkomst wordt ingelicht, of 
ouders wordt gevraagd dit te doen met het verzoek dat de betreffende school contact op neemt met 
de school van aanmelding. Daarna wordt de aanmelding pas officieel.  

 In het eerste contact tussen de beide scholen wordt nagegaan wat de reden van verplaatsing is en 
wordt alle relevante informatie doorgenomen.  

 Na dit eerste contact wordt aan ouders toestemming gevraagd om het OKR + andere relevante 
informatie uit het leerlingvolgsysteem over te dragen aan de ontvangende school.  

 Het OKR + aanvullende informatie wordt uiterlijk begin juni overgedragen aan de ontvangende school.  

 De ontvangende school stuurt een bericht van inschrijving per 1 augustus. (start nieuwe schooljaar) 

 De vertrekkende school schrijft de leerling uit per 31 juli (einde schooljaar), als het bericht van 
inschrijving is ontvangen.  

 
In de schoolgids van alle basisscholen in de Liemers wordt een passage opgenomen dat ouders bij aanmelding, 
per schooljaar een commitment met de school aangaan. De bestuurders communiceren deze richtlijn binnen 
hun stichtingen naar  de directeuren, het personeel en ouders.  
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