Aanmeld-, intake- en plaatsingswijzer
Inleiding
De LeerOnderneming is voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk. Om te bepalen welke kinderen deel
kunnen gaan nemen aan de LeerOnderneming is de motivering van zowel het kind en de ouder, als de
leerkracht van belang. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke
motivatie) en harde gegevens (LVS resultaten). De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze
in bij de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bepaalt of een kind wel of niet plaatsbaar is en
motiveert deze keuze.
Wie komen er in aanmerking voor De LeerOnderneming
Onderstaande punten zijn de voorwaarden om tot plaatsing over te gaan:
• Toekomstige kinderen groep 7
• Kinderen met de volgende onderwijsbehoeften:
- kind heeft leeractiviteiten nodig die aansluiten bij zijn brede belangstelling
- Kind heeft uitdagende leeromgeving en werkvormen nodig
- Kind heeft groepsgenoten nodig met wij hij kan samenwerken
- kind staat open voor hulp/ kind kan hulp vragen
• Kinderen met de volgende kindkenmerken:
- Kind heeft (behoefte aan) een zekere mate zelfstandigheid
- Kind heeft (behoefte aan) een zekere mate van flexibiliteit
- Kind staat open voor het leren van nieuwe dingen
- Kind (heeft behoefte aan) /kan samenwerken
• Kind heeft een uitstroomprofiel voor VMBO BK of hoger.
Intakeprocedure
Iedere ouder meldt het kind aan via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier bevat de volgende
onderdelen:
• Creatieve motivatie van het kind– waarom wil je naar de LeerOnderneming (wat denk je dat dit
bijdraagt aan jouw ontwikkeling, wat denk je daar te leren, wat spreekt je aan)
• Schriftelijke motivatie van ouder – waarom wilt u dat uw zoon/ dochter naar de LeerOnderneming
gaat (waarom past de LeerOnderneming bij uw zoon/dochter, wat spreekt u aan in de
LeerOnderneming,)
• Beschrijving van onderwijsbehoeften en kindkenmerken van het kind door ouders
Elke aanmelding wordt behandeld door de intakecommissie. Deze bestaat uit:
• Maaike Ouwerkerk (projectleider)
• Allyssia Sevenhuijsen (basispsycholoog)
Er wordt een intakegesprek gepland met kind en ouders. Dit duurt een half uur. Met de ouders wordt
besproken wat verwacht wordt van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De kinderen presenteren
zichzelf bij het intakegesprek, dit kan door middel van bijvoorbeeld:
• een zelfgemaakt voorwerp
• een filmpje
• een verhaal
De intakecommissie verwerft informatie over het kind bij de huidige basisschool. Daarbij worden de volgende
onderwerpen behandeld:
• LVS resultaten
• kindkenmerken
• onderwijsbehoeften

Plaatsingscommissie
De plaatsingscommissie bestaat uit:
• intakecommissie
• Klaas van der Hoek (directeur VO)
De plaatsingscommissie bespreekt alle door de intakecommissie verworven gegevens en bepaalt of het kind
plaatsbaar is. De intakecommissie brengt de ouders op de hoogte van deze uitslag. Bij een negatief
plaatsingsadvies wordt de mogelijkheid geboden om een gesprek te hebben met de directeur PO en/of
directeur VO.
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