
 
 
Aanname- en plaatsingsbeleid leerlingen basisschool De Wegwijzer 
 

Momenteel is er een tijdelijke wachtlijst voor de instroom buiten het 
voedingsgebied van De Wegwijzer. 

Met de schoolbesturen van Breda is afgesproken dat er een gelijkmatige 
verdeling moet zijn van de basisschoolleerlingen. Het voedingsgebied van de 

Wegwijzer is; Teteringen en Waterdonken, dit zijn de postcodegebieden 4847, 
4827 MA, 4827 MB, 4827 MC, 4827 MD. Tachtig procent van de leerlingen 
van de Wegwijzer moet volgens deze afspraak uit bovenstaande wijken komen. 

De overige twintig procent aanmeldingen mag uit andere gebieden komen. Door 
de administratieve kracht van de Wegwijzer wordt er per aanmelding  gekeken in 

welk postcodegebied de leerling woonachtig is. 
Bij een overschrijding van het aantal aanmeldingen buiten het voedingsgebied, 
dus boven de  twintig procent, komen deze leerlingen op een wachtlijst te staan. 

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden gegarandeerd 
geplaatst. We vragen wel dat deze leerlingen aangemeld worden als ze drie jaar 

oud worden. Uiteraard is deze afspraak besproken met de MR van de Wegwijzer. 
Mocht u hierover meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Hilda 
Delacourt, de directeur van de Wegwijzer. 

 
Uitgangspunten bij het aannemen van leerlingen op De Wegwijzer: 

 
1. Leerlingen binnen het voedingsgebied worden in principe altijd 

geplaatst.  

2. De aanname van leerlingen geschiedt zonder onderscheid naar 
levensovertuiging of herkomst, tenzij ouders van de leerling weigeren 

om de grondslag van het onderwijs op De Wegwijzer te onderschrijven.  
3. De aanname van leerlingen is niet afhankelijk van een financiële 

bijdrage van de ouders.  

4. Op grond van pedagogische, didactische of organisatorische redenen 
kan een kind geweigerd worden op De Wegwijzer. Mocht het nodig zijn 

dan kan De Wegwijzer meedenken om een adequate plaats op een 
andere school te zoeken. 

5. Bij aanmelding van een leerling van 6 jaar of ouder afkomstig uit het 

buitenland, die de Nederlandse taal niet beheerst, wordt de leerling 
doorverwezen naar de Taalopvang, een speciale voorziening waar 

leerlingen een jaar lang aangepast onderwijs in de Nederlandse taal 
krijgen: https://www.defonteinbreda.nl/de-opvang-anderstaligen-taal-
onvoldoende/  

 

https://www.defonteinbreda.nl/de-opvang-anderstaligen-taal-onvoldoende/
https://www.defonteinbreda.nl/de-opvang-anderstaligen-taal-onvoldoende/


 

 
De regeling: 

 
1. Ouders melden hun kind aan vanaf 3 jaar d.m.v. een inschrijfformulier. De 

school stuurt een ontvangstbevestiging per mail.  

2. Bij toepassing van een wachtlijst kunt u uw kind vanaf 3 jaar op de 
wachtlijst plaatsen. Wel is het van belang om ook andere scholen te 

bezoeken. De Wegwijzer bekijkt per twee maanden hoeveel plekken er 
nog beschikbaar zijn. Hieronder kunt u zien op welke termijn u 
duidelijkheid krijgt over het aantal beschikbare plaatsen. Leerlingen 

worden op de wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding. U wordt 
schriftelijk en mondeling geïnformeerd of uw kind plaatsbaar is. Kan uw 

kind niet worden geplaatst dan kunt u aangeven of u alsnog op de 
wachtlijst wilt blijven staan. Op het moment dat uw kind plaatsbaar is dan 
ontvangt u een inschrijfformulier. 

 

Geïnformeerd in de 

maand 

4 jaar in de maand 

augustus December/januari 

november Februari/maart 

januari April/mei 

maart Juni/juli 

mei Augustus/september 

Juli  Oktober/november 

 
3. Zes weken voor de 4e verjaardag van het kind krijgen ouders/verzorgers 

bericht in welke groep het kind geplaatst wordt.  
4. In april/mei van het voorafgaande schooljaar bepaalt de school het aantal 

groepen en de daarbij te verwachte groepsgrootte voor het nieuwe 
schooljaar. De maximale groepsgrootte is 30 leerlingen.  

5. Gedurende het schooljaar kunnen de kleutergroepen doorgroeien naar 30 

leerlingen. Als er meer leerlingen aangemeld worden, kunnen deze niet 
meer worden geplaatst en stromen deze pas in het nieuwe schooljaar in.  

6. In de nieuwsbrief wordt twee keer per jaar, in september en januari, een 
oproep gedaan om nieuwe instroomleerlingen die al een broertje of zusje 
op school hebben, aan te melden vanaf hun 3e verjaardag.  

 
Uitzonderingen: 

In alle bovenstaande regels kunnen in heel specifieke gevallen uitzonderingen 
gemaakt worden. Dit gebeurt echter alleen na overleg met de directie en de 
desbetreffende groepsleerkracht(en). 

 
De procedure tot feitelijke plaatsing: 

• Ouders krijgen een schriftelijke bevestiging dat het aanmeld/intake 
formulier is ontvangen.  

• Indien het aanmeld/intake formulier hiertoe aanleiding geeft, neemt de 

intern begeleider binnen 14 dagen contact op met de ouders en volgt zo 
nodig een gesprek om duidelijk te krijgen om welke problematiek het gaat.  

• Zes weken voor de 4e verjaardag van het kind, krijgen ouders/verzorgers 
bericht in welke groep het kind geplaatst wordt. Ouders mogen vanaf dat 
moment zelf contact opnemen met school om een kennismakingsgesprek 



af te spreken. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt hen de wettelijke 

mogelijkheid geboden om twee weken voor de verjaardag van het kind 
gebruik te maken van vier ochtenddagdelen om te komen wennen in de 

groep.  
• Kinderen die zes weken voorafgaand aan de zomervakantie jarig zijn, 

starten altijd in het nieuwe schooljaar. Deze kinderen kunnen geen 

gebruik maken van de vier ochtenddagdelen. Zij worden uitgenodigd voor 
een kennismaking in de week voorafgaande aan de zomervakantie. 

• Indien het kind nog niet geplaatst kan worden vanwege de groepsgrootte, 
krijgen de ouders hiervan een telefonisch bericht en start het kind na de 
zomervakantie.  

• Kinderen die binnen 4 weken na de zomervakantie jaar 4 jaar worden, 
starten vanaf de 1e schooldag na de zomervakantie.  

 
 

 

 

 


