
Procedure bij mogelijke aanmelding neveninstromers op De Klipper 

Leerlingen die al op een basisschool zitten en, om wat voor reden dan ook, een overstap willen 

maken van basisschool, noemen we neveninstromers. Omdat een wisseling van school vaak een 

lastig besluit is (niet in de laatste plaats voor de leerling zelf), zit hier een zorgvuldige procedure aan 

vast. 

Als eerste maakt u als ouders uw interesse in De Klipper kenbaar. Om ervoor te zorgen dat u een 

goed beeld krijgt van onze school en ons onderwijs, wordt er een afspraak gemaakt met u voor een 

rondleiding. In het algemeen zal dit bij een rondleidingenochtend zijn met een groepje ouders. 

Mocht u na deze rondleiding uw kind op de Klipper willen aanmelden, dan geeft u dit als ouders aan 

bij Chantel: c.kralingen@daltondeklipper.nl  

Als u na de rondleiding besluit om uw kind niet op de Klipper aan te melden, dan is het fijn als u dit 

ons ook even laat weten. 

Mocht u hebben aangegeven, uw kind te willen aanmelden, zal de betreffende intern begeleider (IB) 

van De Klipper contact zoeken met de huidige school van uw kind. Omdat uw kind al onderwijs volgt, 

heeft de huidige school al veel informatie beschikbaar. Dit is om inzicht te krijgen in de 

onderwijsbehoeften van uw kind en om te bepalen of wij op De Klipper aan die onderwijsbehoeften 

kunnen voldoen. Indien nodig, zal de IB’er ook contact opnemen met u als ouders. 

Als alle informatie verzameld is, zal er in overleg tussen IB en directie, besloten worden of we uw 

kind kunnen plaatsen op De Klipper. IB zal hierover contact met u opnemen. 

Volgens de Rijksoverheid hebben basisscholen 6 weken de tijd om de juiste informatie te verzamelen 

om te bepalen of hun school een passende plek is voor een leerling. Deze 6 weken mag, indien nodig, 

verlengd worden met 4 weken.  


