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Voor het eerst naar de
basisschool in Apeldoorn

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool.
De basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse
Onderwijsgroep hebben sinds dit jaar een gezamenlijke vorm van
aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen.
Dit geldt voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn.
In deze brochure wordt uitgelegd hoe het aanmelden en
plaatsen op de basisscholen van deze besturen verloopt.
Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019
en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd hun kind
uiterlijk 20 september 2022 aan te melden.

In de gemeente Apeldoorn zijn er zes basisscholen die niet tot de bovengenoemde besturen
behoren. Op deze scholen is het gezamenlijke toelatingsbeleid niet van toepassing.

1 Kiezen

Op www.basisscholenapeldoorn.nl staan alle basisscholen in de
gemeente Apeldoorn vermeld. Dit zijn openbare en bijzondere
scholen die kunnen verschillen in onderwijsvorm. Voordat u
uw kind aanmeldt, is het belangrijk om met meerdere scholen
kennis te maken. Zo krijgt u een goed beeld van de scholen die u
passend vindt voor uw kind. Maak hiervoor gebruik van de open
dag op 6 april a.s. of vraag bij de school naar de mogelijkheden
om kennis te maken. U kunt kiezen uit alle basisscholen.
Niet deelnemende scholen
Er zijn scholen die u wel kan kiezen, maar die niet deelnemen aan dit gezamenlijk toelatingsbeleid.
Dit zijn de basisscholen IKC Hei en Bos, Rehobothschool, ’t Schrijvertje, Vrije School De Vijfster,
basisschool Eben-Haëzer en Prins Willem Alexanderschool. Deze scholen hanteren hun eigen
manier van aanmelden en maken geen gebruik van het aanmeldformulier. Geeft u de voorkeur aan
één van deze scholen? Neem dan contact op met de school om uw kind hier aan te melden.

Voorrang
Elk kind in de gemeente Apeldoorn heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen.
De ﬁetsafstand tussen uw woonadres en de basisschool bepaalt welke scholen dat zijn.

Aanmelden
en inschrijven
van uw kind
in 5 stappen

Kinderen die in het landelijk gebied stadsdeel Dorpen wonen, hebben extra voorrang op
de voorrangsscholen gelegen in de dorpen.
Op www.basisscholenapeldoorn.nl voert u het woonadres en de geboortedatum van uw
kind in. In volgorde worden alle basisscholen getoond en de scholen waar uw kind
voorrang heeft.

2 Aanmelden

3 Plaatsen

U mag uw kind op elke basisschool in de gemeente Apeldoorn
aanmelden. Dit kunnen zowel voorrangsscholen als nietvoorrangsscholen zijn. Ook kinderen die niet in Apeldoorn
wonen zijn welkom. Aanmelden voor een basisschool kan
alleen door het aanmeldformulier in te leveren op de school
van uw eerste voorkeur. Bij deze brochure ontvangt u een
aanmeldformulier op naam en adres van uw kind.
Aanmelden kan op twee manieren:
1. Vul op de website www.basisscholenapeldoorn.nl een digitaal
aanmeldformulier in.
2. Lever het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen in bij de school van uw eerste voorkeur.
✓ Controleer de gegevens op het formulier, zoals geboortedatum, naam en adres van uw kind.
Als er fouten in staan, verbeter dit dan op het formulier.
✓ Vul liefst 4 scholen in op het formulier. Zet uw eerste school van voorkeur op nummer 1. Zet
op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. Dit mogen voorrangsscholen zijn,
maar dat hoeft niet.
✓ Vul het formulier volledig in en onderteken ter afronding.
✓ Lever het formulier uiterlijk 20 september 2022 in bij de school die u op nummer 1
heeft gezet.

Geboortedatum kind

Aanmeldperiode en sluitingsdatum

1 mei 2019 t/m 31 augustus 2019

24 maart 2022 t/m 20 september 2022

Na inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u binnen 10 werkdagen per mail een bewijs
van de aanmelding. Controleer dit bewijs. Als hier een fout in staat of u wilt de volgorde van de
voorkeursscholen wijzigen, neem dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de sluitingsdatum,
contact op met de school.
Heeft u geen aanmeldformulier?
U kunt gebruik maken van het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl of een
aanmeldformulier downloaden van deze website. Een aanmeldformulier is ook bij de scholen en
de helpdesk verkrijgbaar.
Altijd aanmelden!
Ook als u al een ouder kind op de school van uw voorkeur heeft, is het noodzakelijk het jongere kind
op deze school aan te melden. In dit geval hoeft u geen andere scholen van voorkeur op te geven.
Bent u in het bezit van een schriftelijke toezegging voor een plaats?
Ook dan is het nodig uw kind aan te melden. Lever bij de school van uw eerste voorkeur het
aanmeldformulier en een kopie van deze toezegging in. Dit kan uiterlijk tot en met 18 mei 2022.
Alleen dan bent u verzekerd van een plaats op deze school.

Na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing
van alle aangemelde kinderen. Het merendeel van de
scholen beschikt over ruim voldoende plaatsen.
Uw kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur
een plaats aangeboden. Als er genoeg plaats is op de
school van uw eerste voorkeur, krijgt uw kind daar een
plaats. Een kind dat niet op de school van eerste voorkeur
kan worden geplaatst, wordt op basis van beschikbaarheid
op de tweede, derde of volgende opgegeven voorkeur geplaatst.
Wanneer uw kind niet op de door u opgegeven scholen van voorkeur geplaatst kan worden, komt
het in aanmerking voor een plaats op de resterende voorrangsscholen. Dit zijn voorrangsscholen
die u niet heeft opgegeven, maar aan het bewijs van aanmelding zijn toegevoegd.

Toewijzen van de plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in onderstaande
volgorde.
Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt;
uw kind heeft hier een plaatsgarantie.
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente
Apeldoorn.
Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn.

4 Inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school
waar uw kind is geplaatst. In de brief staat de uiterste
inschrijfdatum waarop u aan deze school kenbaar maakt
of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken.
Zorg dat u uw kind op tijd inschrijft! Uw kind heeft pas
deﬁnitief een plaats als het op school is ingeschreven.

5 Naar school
Uw kind is 4 jaar en gaat naar groep 1 van de
basisschool. In overleg met de school wordt
de datum van de eerste schooldag bepaald.

Voor het eerst naar
de basisschool in Apeldoorn
Meer informatie
www.basisscholenapeldoorn.nl
Op www.basisscholenapeldoorn.nl staat informatie van alle basisscholen in de
gemeente Apeldoorn. Op deze website worden in volgorde van ﬁetsafstand uw
voorrangsscholen en alle andere scholen getoond. Verder vindt u hier meer informatie
over het toelatingsbeleid en het aanmeldformulier.
Helpdesk toelatingsbeleid
Tijdens schoolweken kunt u met vragen terecht bij de helpdesk van het
toelatingsbeleid:
E-mail:
helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
Telefoon: 055 206 2299
Scholen en besturen
U kunt altijd bij de basisscholen en besturen met uw vragen terecht. Uitgebreide
informatie vindt u ook op de websites van de scholen.
In English
For information in English about enrolling and registration for a primary school in
Apeldoorn, see www.basisscholenapeldoorn.nl

