
Procedure aanmelden Al Amana Goudenstein

Aanmelden

1. U meldt uw kind aan via de website: https://alamana.nl/aanmelden/. U krijgt
automatisch een antwoord van bevestiging van aanmelding.

2. Er wordt gekeken of er plek is in de door u aangevinkte groep.
3. Binnen 2 weken na digitale aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging

vanuit de administratie. Mochten er aanvullende vragen wenselijk zijn, neemt de
administratie telefonisch contact met u op. Van belang is:

1. Indien u gebruikt wenst te maken van leerlingenvervoer, dient dit gerealiseerd
te zijn wanneer uw kind 3 jaar en 8 maanden is.
(hierin kunnen uitzonderingen bestaan: Als leerlingen na januari 4 jaar
worden en ouders bevestiging hebben gekregen vanuit stichting
leerlingenvervoer dat er plek is na de zomervakantie, kan er na overleg
besloten worden dat het kind toegelaten kan worden). Voor meer informatie
en contactgegevens Stichting leerlingenvervoer Gelderland, verwijzen wij u
naar de website: https://alamana.nl/leerlingenvervoer/

2. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek als uw kind 3 jaar en 6
maanden of ouder is, leest u de schoolgids door alvorens u komt
kennismaken?

Kennismakingsgesprek

1. Het kennismakingsgesprek bestaat uit een rondleiding en algemene informatie over
de school. Uiteraard kunt u hier ook al uw vragen stellen.

2. Wij gaan er vanuit dat u achter onze pedagogische/ didactische visie staat alsmede
dat u zich kunt vinden in de identiteit.

3. Het leerlingenvervoer dient gerealiseerd te zijn, indien u hiervan gebruik wilt maken.

3 jaar en 8 maanden

1. Wanneer uw kind 3 jaar en 8 maanden is, ontvangt u vanuit de administratie:
- Begeleidende brief en intakeformulier
- Aanmeldingsformulier
- Toestemmingsverklaring

2. In de begeleidende brief wordt een deadline gesteld (maximaal 10 dagen) waarop de
door u ontvangen documenten ingevuld en ingeleverd dienen te worden bij de
administratie.



Wanneer de documenten wel op tijd worden ingeleverd:
1. De aanmeldprocedure zal nu worden gestart.
2. De intern begeleider neemt contact op met u of met de PSZ waar uw kind naar toe is

geweest bij eventuele vragen n.a.v. de ontvangen documentatie.
3. De intern begeleider screent uiterlijk binnen twee weken.
4. U ontvangt een bevestigingsbrief alsmede de mogelijkheid voor uw kind om in een

van de 5 instroommomenten in te stromen:
- Na de zomervakantie t/m 1 oktober
- Na de herfstvakantie
- Na de wintervakantie
- Na de voorjaarsvakantie
- Na de meivakantie

Wanneer de documenten niet op tijd worden ingeleverd:
1. Mocht u de gevraagde documenten niet binnen de afgesproken termijn hebben

ingediend, wordt u telefonisch benaderd door de administratie.
2. Mocht bovenstaande niet gerealiseerd worden, dan stopt de procedure.
3. U ontvangt, in het geval van punt 2, schriftelijk een afwijzing.

Starterspakket

1. Alle voorgaande stappen zijn geregeld, uw kind kan komen wennen! Voordat wij u
een starterspakket toesturen, stemt de betreffende leerkracht enkele wendagen af
met u.

2. Nadat u een bevestigingsmail hebt ontvangen van plaatsing, wordt er door de
administratie een starterspakket gestuurd, met daarin:

- Begeleidende brief
- Welkomstboekje
- Extra informatie

Toelating van zij-instromers

Als een leerlingen op een andere basisschool heeft gezeten, noemen we dat een
zij-instromer. Voor een zij-instromer geldt een andere aanmeldprocedure;

1. U heeft een gesprek gehad op de laatst bezochte school van uw kind, waarin u heeft
aangegeven dat u een overstap wil gaan maken naar een andere basisschool.

2. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan, geeft u als ouders schriftelijk (per mail)
toestemming aan de intern begeleider om contact op te nemen met de laatst
bezochte school.

3. Als naar aanleiding van de overdracht met de laatst bezochte school blijkt dat uw
kind een onderwijsbehoefte heeft buiten de basisondersteuning, beoordeelt de intern
begeleider, of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft.

4. Het zorgteam (schoolleider en intern begeleider) overwegen op basis van het
gesprek met u, de laatst bezochte school, het dossier en eventuele observaties of uw
kind geplaatst kan worden.

NB: LET OP: in de laatste twee schoolweken van het schooljaar, nemen wij geen
nieuwe leerlingen meer aan. Aanmeldingen die dan worden gedaan, worden pas in
het nieuwe schooljaar opgepakt en verwerkt.


