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Informatiegesprekken 

Ouders die contact met ons opnemen omdat ze zich oriënteren op een basisschool voor hun kind, worden 

uitgenodigd voor een informatiegesprek. Voordat we dit gesprek plannen, kijken we eerst of er überhaupt plek is 

in de leeftijdsgroep waarin het kind geplaatst zou moeten worden. Als er plek is, worden ouders uitgenodigd voor 

een informatiegesprek met een van de directieleden. Het informatiegesprek duurt ongeveer een uur, inclusief 

rondleiding. Directie vertelt zoveel mogelijk over onze manier van werken en de dagelijkse gang van zaken aan 

de hand van onze kernwaarden en onze visie.  

Als het informatiegesprek heeft plaatsgevonden, krijgen ouders een inschrijfformulier opgestuurd.  

Inschrijfformulier 

Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Het kan voorkomen dat, als ouders lang 

wachten met het invullen van het inschrijfformulier, er geen plek meer is. Het kind zal dan op de wachtlijst 

geplaatst worden.  

Locaties 

De Gouden Griffel heeft twee locaties. Een locatie aan de A.M.G. Schmidtlaan 2 (De Gouden Griffel) en een 

locatie aan de Theo d’Orsingel (IKC De Gouden Griffel). Op deze laatstgenoemde locatie is ook onze 

kinderopvang gehuisvest. Op het inschrijfformulier kunnen ouders een voorkeur aangeven voor een locatie. Aan 

deze voorkeur kunnen geen rechten worden ontleend. We doen ons uiterste best om alle kinderen te plaatsen op 

de locatie van voorkeur. In de praktijk zien we dat we sommige ouders hierin moeten teleurstellen.  

Wachtlijst 

Op de Gouden Griffel hechten we aan onze missie en onze visie op onderwijs. Om te kunnen doen wat we 

beloven, moeten we de groepsgrootte monitoren. We kunnen niet eindeloos kinderen aan blijven nemen omdat 

we ook beperkt zijn in het aantal lokalen dat we hebben. Om deze reden hanteren we een wachtlijst. Bij 4-jarige 

kinderen zal de wachtlijst worden opgebouwd als de planningen vollopen voor kinderen van een bepaalde leeftijd. 

Ouders worden dan elk kwartaal gebeld over de status van de wachtlijst en hen wordt gevraagd of de wens er is 

om op de wachtlijst te blijven. Op die manier houden we de wachtlijst accuraat en informeren we ouders 

regelmatig. We adviseren ouders van de wachtlijst altijd om zich op een andere school in te schrijven zodat hun 

kind wel ergens plek heeft.  

Bij kinderen die ouder zijn dan 4 jaar, die ‘instromen’, kijken we in eerste instantie naar de grootte van de Units 
waarin het kind geplaatst zou kunnen worden en in tweede instantie naar de ondersteuningsbehoeften van de 
instromer.  

Toelating   

In principe zijn alle kinderen op onze school van harte welkom. Inschrijving gebeurt door middel van het 
inschrijfformulier, dat door ouders ondertekend wordt. Bij aanmelding van toekomstige 4-jarige kleuters vindt 
inschrijving vrijwel altijd plaats. Bij instroom vanaf andere scholen in hogere leerjaren, vindt er eerst een 
zorgvuldige uitwisseling van gegevens plaats tussen ouders en de school. Ook krijgt De Gouden Griffel een 
zogeheten onderwijskundig rapport van de vorige school. Tevens neemt onze intern begeleider contact op met 
de school van herkomst. Op grond van al deze informatie wordt al dan niet tot toelating overgegaan. Het is 
mogelijk dat wij ouders adviseren een andere basisschool te zoeken, omdat wij van mening zijn dat De Gouden 
Griffel niet de juiste school is voor hun kind. Ook een toelating ‘onder voorwaarde’ is mogelijk.   
 

BSO 

We hebben een BSO in eigen beheer op IKC De Gouden Griffel. Deze BSO is alleen voor kinderen die ook 

onderwijs krijgen op een van de locaties van De Gouden Griffel. Ouders die hun kind ook op onze BSO willen 
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aanmelden moeten dit apart doen. De BSO heeft beperkt plek. Er zijn dagen waarop meer plek is dan op andere 

dagen. Heeft u interesse voor onze BSO dan kunt u een informatiegesprek koppelen aan het informatiegesprek 

dat u over het onderwijs heeft. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om BSO af te nemen bij een van onze externe 

partners.  

 


