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Informatie voor ouder(s) van nieuw aan te melden kinderen 
 
Het aanmelden van kinderen die in het volgende schooljaar vier jaar worden: 
Voor leerlingen die in het nieuwe schooljaar vier jaar worden, is er in januari in het schooljaar                 
hieraan voorafgaand een centrale aanmelding. Deze geldt voor alle basisscholen van de            
gemeente Venlo. U krijgt hiervoor ruimschoots van tevoren een uitnodiging van de gemeente             
Venlo. Met de (voor)aanmelding voor b.s. KOM.MIJN geven ouders te kennen dat zij voornemens              
zijn hun kind(eren) op onze school te laten inschrijven. Om u een beeld te vormen van onze school                  
verwijzen we u naar onze website. Daar treft u een sfeerimpressie van het kleuteronderwijs op               
KOM.MIJN in woord en beeld, een welkomstboekje voor de leerlingen en uiteraard het             
vooraanmeldingsformulier. 
 
De centrale aanmelding in januari is de eerste stap in de procedure van inschrijving. Hiermee geeft                
u aan dat u graag wilt dat uw kind op KOM.MIJN zijn of haar schoolloopbaan zal beginnen zodra                  
het 4 jaar wordt. De tweede stap in deze procedure wordt door school gezet. Ongeveer 3 maanden                 
voor de vierde verjaardag ontvangt u van school het entreeformulier met aanvullende vragen over              
uw kind. Zo’n 8-10 weken voor het startmoment wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met               
de teamleider onderbouw. Hierna gaan wij op basis van de bij ons bekende gegevens, verkregen               
uit het vooraanmeldingsformulier, overdrachtsformulieren van peuterspeelzaal en kindercentrum        
en gesprekken die we met u voeren, onderzoeken of we in staat zijn passend onderwijs te kunnen                 
bieden aan uw kind. In 98% van de gevallen zal dit zo zijn en zullen we op basis van deze                    
gegevens een indeling maken voor een groep / leerkracht waar uw kind zal starten zodra het de                 
vierde verjaardag heeft gevierd. Mochten we in die periode onverhoopt tot de conclusie komen dat               
KOM.MIJN niet de juiste plek is voor uw kind, gaan we samen op zoek naar een passende                 
oplossing. De laatste stap wordt ook door school gezet. Op het moment dat uw kind toelaatbaar is                 
verklaard voor KOM.MIJN zal het officieel worden ingeschreven. Hiermee is de inschrijving            
compleet. Ongeveer 4 weken voordat hij/zij 4 jaar wordt, zal de betreffende leerkracht contact met               
u opnemen voor het maken van een afspraak voor een oefenmoment en het bepalen van de                
startdatum. Een aantal weken na de start zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden.  
 
Het aanmelden van kinderen vanaf 4 jaar: 
Nieuwe leerlingen vanaf 4 jaar kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. We             
vinden het van belang dat ouders een weloverwogen keuze maken en zich goed informeren en               
oriënteren over de mogelijkheden van onze school en die van andere scholen in de regio. Normaal                
gesproken bestaat altijd de mogelijkheid om van tevoren een kijkje te nemen op school of een                
gesprek te voeren met de directeur of een van de teamleiders van onze school. In deze corona                 
periode zal dit gesprek digitaal plaatsvinden en is een kijkje in de school voor ouders helaas niet                 
mogelijk. Voor tussentijdse instromers is er één kennismakingsmoment dat door ouders en            
leerkracht samen wordt bepaald. 
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