
Procedure aanmelding Teresiaschool                                                   
 
Sinds 2019 zijn er binnen de gemeente Waalwijk richtlijnen voor de inschrijving van een kind op de 
basisscholen. De gemeente Waalwijk heeft een diversiteit aan scholen. Ieder met een eigen identiteit. 

Volop keuze maar sommige scholen zijn sneller ‘vol’ dan andere. Daarom is het goed om voorbereid 

te zijn op de inschrijfprocedure voor uw favoriete school en eventueel alternatieven te hebben. 

 
Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit? 
De Teresiaschool is een basisschool die samen met de kinderopvang van Mikz onder een dak zit. Wij 

werken samen als partners en vormen het Kindcentrum Teresia. De school heeft 230 leerlingen 

verdeeld over 9 groepen. De kinderopvang heeft twee groepen, een dagopvang en een 
peuterspeelzaalgroep. 

De school heeft al een aantal jaar beperkte plaatsingsmogelijkheden. De groepen hebben gemiddeld 
28 leerlingen. Aanmelden kan vanaf het moment dat uw het kind 3 jaar is. 

 

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dat plaatsen dan hanteren wij de volgende regels: 

• Kinderen die een broertje of zusje hebben op school hebben voorrang, 

• Kinderen die binnen een straal van 750 meter wonen krijgen ook voorrang. 

• Kinderen die doorstromen vanuit de kinderopvang/ peuterspeelzaal van Mikz in het gebouw 
hebben voorrang. 

 
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte, wordt er geloot, ook binnen de 

voorrangsgroepen. Als er plaatsruimte is voor uw kind, bepaalt de school of zij kan voldoen aan de 
zorgplicht op basis van de eventuele ondersteuningsbehoefte van uw kind. 

Binnen 10 weken na uw schriftelijke aanmeldverzoek ontvangt u bericht over de mogelijkheden tot 

toelating van uw kind. 
 

Stappen van aanmelden 
Hieronder de werkwijze van aanmelden: 

1. De ouders maken kenbaar dat zij interesse hebben in de basisschool en nemen contact op 

met de school via email infoteresiaschool@leerrijk.nl of via 0416-365668. 
2. De directeur geeft aan of er in eerste instantie plaatsruimte is binnen de betreffende groep. 

3. De directeur informeert naar de drie criteria voor plaatsing, broer en/ of zus, de afstand tot 
de school (het voedingsgebied) en klant van Teresia Mikz 

4. De directeur maakt een afspraak voor kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de 

eerste gegevens genoteerd. Ook voor nieuwe leerlingen, die al een broertje of zusje hebben 
op school, wordt een kennismakingsgesprek gehouden. 

5. De school neemt 6 weken de tijd om te onderzoeken of wij kunnen voldoen aan de zorgplicht 
en of er eventuele ondersteuningsbehoeften zijn. 

6. Het kind wordt officieel ingeschreven en de ouders ontvangen een bevestiging van plaatsing. 
7. De leerkrachten van groep 1-2 verzorgen de intake binnen 6 weken voordat het kind 4 jaar 

wordt. 

8. De intern begeleider verzorgt de intake van leerlingen vanaf groep 3 die willen aanmelden en 
inschrijven. 

9. Wij hopen dat u en uw kind een fijne tijd tegemoet gaan bij het Kindcentrum Teresia 
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