
 

 

Aanmeldprocedure obs Lucas van Leyden 

 

Achtergrond 

Wij werken volgens het ‘Protocol aanmelding primair onderwijs Leiden’ uit 2018. Een afspraak tussen 

besturen over de procedure van aanmelding, toelating en inschrijving in Leiden. Het protocol is 

gebaseerd op landelijke wetgeving.  

Stappen in de aanmeldprocedure 

Stap 1: rondleiding  

Als u interesse heeft in de Lucas van Leyden en graag wat meer wilt zien en weten van de school, kunt 

u een rondleiding aanvragen. Dit kan ongeacht de leeftijd van uw kind. Wij geven altijd onder schooltijd 

op afspraak een rondleiding aan ouders.  

Stap 2: aanmelding 

Als u heeft besloten dat u uw kind graag onderwijs op de Lucas van Leyden wilt laten volgen, neemt u 

de volgende stap: het aanmelden.  

Dit gebeurt door het invullen en inleveren van een volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en 

ondertekend aanmeldformulier. Eenieder met ouderlijk gezag dient het formulier te ondertekenen. 

Een aanmeldformulier wordt in behandeling genomen als uw kind drie jaar is geworden. U krijgt wel 

eerder een bevestiging van ontvangst.  

Op het aanmeldformulier wordt, naast algemene gegevens, informatie gevraagd die belangrijk is voor 

het bepalen van de toelaatbaarheid van uw kind.  

U geeft op het aanmeldformulier aan bij welke andere scholen uw kind is aangemeld of aangemeld zal 

worden, in volgorde van voorkeur. De school van eerste voorkeur mag de aanmelding als eerste in 

behandeling nemen. U kunt ook aangeven of u een voorkeur heeft voor de locatie Vliet of Steeg. 

Stap 3: toelating 

De school bepaalt of uw kind toelaatbaar is. Dat wil zeggen: of uw kind binnen de toelatingscriteria van 

de Lucas van Leyden past. Hierin worden de ondersteuningsbehoeften en het 

schoolondersteuningsprofiel meegenomen. Indien er meer aanmeldingen dan onderwijsplaatsen zijn, 

zal door middel van loting worden bepaald welke kinderen kunnen worden toegelaten en welke 

kinderen op de wachtlijst worden geplaatst. De loting vindt plaats door een afvaardiging van de directie 

en de medezeggenschapsraad. Per locatie en per lotingsmoment wordt vastgesteld hoeveel kinderen 



geplaatst kunnen worden.  Broertjes en zusjes van leerlingen van OBS Lucas van Leyden worden altijd 

geplaatst en hoeven niet deel te nemen aan de loting.  

Het is belangrijk dat ouders van kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben in een zo vroeg 

mogelijk stadium contact met ons opnemen, zodat we samen kunnen kijken hoe en of we in de 

ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien.  

Bij de loting worden alleen kinderen meegenomen van wie een volledig en correct ingevuld 

aanmeldformulier bij ons is binnengekomen, van wie de ouders een rondleiding hebben gehad en 

kinderen die binnen het schoolondersteuningsprofiel passen.  

De volgende lotingsblokken worden hierbij aangehouden voor kinderen die drie jaar worden in: 

Maanden Loting Berichtgeving over loting 

Mei, Juni, juli, augustus Begin september Begin september 

Augustus, September, oktober Begin november Begin november 

November, December, januari  Begin februari Begin februari 

Februari, Maart, april Begin mei  Begin mei 

 

Stap 4: inschrijving 

Binnen twee weken na de berichtgeving over de toelaatbaarheid van uw kind, moet u aangeven of u 

gebruik wilt maken van de onderwijsplaats, dan wel de plaats op de wachtlijst. Als u de 

onderwijsplaats tijdig heeft bevestigd, schrijven we uw kind in. Uw kind heeft dan met  zekerheid een 

plek bij ons op school. Indien u de onderwijsplaats niet op tijd heeft bevestigd, zal uw kind onderaan 

de wachtlijst worden geplaatst.  Als u de plaats op de wachtlijst  tijdig heeft bevestigd, zult u door ons 

benaderd worden indien er een onderwijsplaats vrijkomt. Dit gebeurt in de volgorde van de wachtlijst. 

Indien binnen twee weken de  vrijgekomen, aangeboden onderwijsplaats niet is bevestigd, wordt 

uw kind onderaan de wachtlijst geplaatst en benaderen we de volgende ouders.  Zolang uw 

kind nog geen vier jaar is, zullen wij u benaderen, indien er een plaats vrijkomt. Als uw  kind vier 

jaar is en dus op een andere school gestart is, zullen wij u niet meer actief benaderen. Het  staat u 

vrij om dan metons contact op te nemen met de vraag of er plaats is. 

Stap 5: plaatsing 

Op basis van de informatie uit het aanmeldformulier bepalen wij in welke groep wij uw kind plaatsen. 

Wij streven natuurlijk naar evenwichtig samengestelde groepen (groepsindeling). De school houdt 

rekening met zaken als de verhouding jongens en meisjes en de ondersteuningsbehoeften. 

Enkele maanden voordat uw kind vier wordt, krijgt u het intakeformulier opgestuurd. Hierop kunt u 

alle actuele bijzonderheden rondom (de ontwikkeling van) uw kind en de thuissituatie kwijt.  

Het intakeformulier dient ook als basis voor het intakegesprek. U wordt, als uw kind ingeschreven is, 

uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw kind. Samen bespreekt u eventuele bijzonderheden en 

onderwijssbehoeften. U krijgt informatie over de school, ons onderwijs en allerhande praktische 

zaken. Ook zullen afspraken gemaakt worden over het wennen en de start van uw kind. 

Uw kind wordt officieel op school geplaatst als uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt.   

Ongeveer twee maanden na de start van uw kind op school wordt u uitgenodigd door de 

groepsleerkracht(en) voor een eerste-indruk-gesprek.  

 


