
Wilt u uw kind aanmelden voor 
kinderopvang of voor de basisschool?
Hier leest u wat de stappen zijn.

Stichting Schoolbesturen
Primair Onderwijs
’ s - He r t o ge n b o s c h

Aanmelding  
& toelating
voor kinderopvang 
en de basisschool

In de Stichting Schoolbesturen 
Primair Onderwijs ‘s Hertogenbosch 
(SSPOH) werken vier schoolbesturen: 
 ATO-Scholenkring, SIGNUM, Talentis en 
Filios Scholengroep en de basisscholen: 
Nour, Antonius Abt en de Vrije School 
samen.

Zij overleggen en verzorgen samen het 
primair onderwijs in Den Bosch. Zij zijn 
daarvoor de gesprekspartner van de 
gemeente.



Kinderopvang
Aanmelding
U kunt uw kind aanmelden voor 
kinderdagopvang vanaf het 
moment dat u zwanger bent. 

Toelating
De kinderopvangorganisatie 
bevestigt uw aanmelding.
Vervolgens hoort u of er wel of 
geen plek is voor uw kind.

Aanmelding
Als uw kind tussen 2 en 4 jaar oud is, 
kunt u hem of haar aanmelden bij de 
basisschool van uw keuze. Elke school 
heeft hier een eigen inschrijfformulier 
voor.

Geef op het inschrijfformulier aan of u:
• verwacht dat uw kind extra 

ondersteuning* nodig heeft.
• voor-, tussen- en/of buitenschoolse 

opvang nodig heeft voor uw kind.

Zorgplicht
Heeft u uw kind aangemeld bij de 
basisschool van uw keuze? Dan heeft 
deze school vanaf dat moment de 
zorgplicht voor uw kind.

Dit betekent dat de school onderzoekt 
of uw kind op deze school terecht 
kan. De school kan u daarvoor extra 
informatie vragen. Heeft u aangegeven 
dat uw kind extra ondersteuning nodig 
heeft? Dan bekijkt de basisschool of zij 
zelf een passende onderwijsplek kan 
bieden. Kan zij dat niet? Dan zoekt 
zij een andere school waar uw kind de 
extra ondersteuning wél kan krijgen. 
Dit doet zij samen met u en Samenwer-
kingsverband Primair Onderwijs (SWV 
PO) de Meierij.

Toelating
Tien weken nadat u uw kind heeft 
aangemeld, hoort u van de school of zij uw 
kind toelaten.

Soms heeft een basisschool meer 
aanmeldingen dan dat er plek is. Zij 
hanteert dan voorrangsregels:
1. Uw kind heeft (half-)broertje(s) en/

of (half-)zusje(s) op de basisschool en 
woont in de schoolwijk.

2. Uw kind heeft (half-)broertje(s) en/
of (half-)zusje(s) op de basisschool en 
woont in een wijk naast de schoolwijk.

3. Uw kind heeft (half-)broertje(s) en/
of (half-)zusje(s) op de basisschool 
en woont niet in (een wijk naast) de 
schoolwijk.

4. Uw kind ging naar de peuteropvang 
verbonden aan de basisschool en volgde 
daar een VE (voorschoolse educatie) 
programma.

5. Uw kind woont in de schoolwijk.
6. Uw kind woont in de wijk naast de 

schoolwijk.
7. Uw kind woont niet in (een wijk naast) 

de schoolwijk.

Basisschool: vanaf groep 2  
en gedurende het schooljaar
Aanmelding
U kunt uw kind aanmelden bij de 
basisschool van uw keuze. Elke school 
heeft hier een eigen inschrijfformulier 
voor.

Geef op het inschrijfformulier aan of uw 
kind:
• extra ondersteuning* nodig heeft.
• naar de voor-, tussen- en/of 

buitenschoolse opvang gaat.

Zorgplicht
De huidige basisschool heeft de 
zorgplicht voor uw kind.

De basisschool waar u uw kind aanmeldt 
onderzoekt samen met u en de huidige 
basisschool of uw kind op school terecht 
kan. Heeft uw kind extra ondersteuning 
nodig? Dan bekijkt de basisschool waar 
u uw kind aanmeldt of zij een passende 
onderwijsplek kan bieden.

Toelating
Tien weken nadat u uw kind heeft 
aangemeld, hoort u van de school of zij 
uw kind toelaten.

Aanmelden voor een 
peuterarrangement 
Uw peuter speelt, ontdekt 
en ontwikkelt een aantal 
dagdelen met andere kinderen. 
Aanmelden kan als uw kind 1½ 
jaar oud is.

Basisschool: groep 1

GOED OM TE WETEN

Aanmelden kan tot uiterlijk tien weken 
voor de vierde verjaardag van uw kind

* Voor sommige kinderen is de basisonder-
steuning die de school biedt niet genoeg. 
Zij hebben extra ondersteuning nodig: 
bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, 
het gedrag aan te passen of om de 
rekenles te begrijpen.

* Voor sommige kinderen is de basisonder-
steuning die de school biedt niet genoeg. 
Zij hebben extra ondersteuning nodig: 
bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, 
het gedrag aan te passen of om de rekenles 
te begrijpen.
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GOED OM TE WETEN  

Bijna alle kinderen kunnen terecht 
op de basisschool van voorkeur
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