
Uw kind naar school

Informatie over schoolkeuze en aanmelden



www.deventerbasisscholen.nl: voor meer informatie over schoolkeuze, 

aanmelden en alle basisscholen op de kaart.
Op www.deventer.nl vindt u onder Jeugd en Onderwijs 

algemene informatie over onderwijs in Deventer.

 

 

 

 

 

Montessorischool
l‛Ambiente



Naar school!

Omdat uw kind in 2021 naar de basisschool gaat, ontvangt u deze folder. Hierin leest 
u hoe u uw kind kunt aanmelden bij een basisschool. Het aanmeldformulier vindt u bij 
deze folder.

Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. Deventer kent allerlei soorten scholen. Elke school heeft een 
eigen identiteit en werkt vanuit een eigen onderwijsvisie.

Op www.deventerbasisscholen.nl staat een scholenoverzicht met links naar de websites van de 
basisscholen. Daar leest u wat die uw kind kunnen bieden. Belangrijker nog: ga vooral kijken! Maak een 
afspraak, proef de sfeer en maak kennis met de directeur en leraren.

Naar school in je eigen buurt

Basisscholen in Deventer zijn het hart van hun buurt, wijk of dorp. In Deventer vinden wij het belangrijk dat 
een kind in zijn eigen buurt naar school gaat. Meldt u uw kind dus aan bij zo’n ‘buurtschool’, dan wordt uw 
kind daar in principe geplaatst.

Vanwege hun bijzondere ligging, identiteit of onderwijsaanpak zijn de volgende scholen stedelijke 
voorzieningen: de Montessorischolen, de Deventer Leerschool, vrijeschool De Kleine Johannes, Evangelisch 
Kindcentrum De Olijfboom en islamitische basisschool De Zonnebloem. Op één van deze scholen kunt u uw 
kind ook aanmelden als u niet in de buurt woont.

      

Aanmeldformulier is bijgesloten bij deze folder of te vinden op www.deventerbasisscholen.nl 

U hoort vóór 18 juni 2020
of uw kind op deze school 

geplaatst kan worden

Lever het formulier vóór 18 april 2020 
in bij de school van uw keuze

Vul het aanmeldformulier in,
u kunt uw kind bij één school 

aanmelden

Stap 1 Stap 2 Stap 3
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Aanmelden: Hoe?
Hoe meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze?

Welke regels gelden er?

De Deventer basisscholen en de gemeente Deventer hebben afspraken gemaakt over aanmelding:
 
 woont u in de buurt van de school, dan krijgt uw kind voorrang op kinderen die 
            verder weg wonen (dit geldt niet voor de stedelijke voorzieningen)

 u moet wel voldoen aan het toelatingsbeleid van de school (zie de website van de school)

 heeft u al één of meerdere kind(eren) op dezelfde school? Dan heeft uw kind voorrang
 
 woont u in Bathmen? Dan kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze, 
            ongeacht uw woonbuurt.
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Heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw peuter? Kijk dan eens op 
www.cjgdeventer.nl en stel uw vraag online aan een medewerker van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Bellen kan ook: (088) 0030066. U kunt ook terecht bij een inlooppunt van CJG in de 
buurt of bij uw consultatiebureau.

Heeft uw kind straks misschien extra ondersteuning nodig op de basisschool? Bespreek dit dan tijdig 
met de basisschool van uw keuze. Ook kunt u contact zoeken met het Loket van Sine Limite. Dit is het 
samenwerkingsverband passend onderwijs waarin alle scholen samenwerken. Via het Loket krijgt u 
advies over de schoolkeuze voor uw kind.
Let op: de eerste school waar u uw kind aanmeldt, heeft daarmee ‘zorgplicht’. 
Dat betekent dat als uw kind op deze school geen passend onderwijs kan volgen, 
de school u helpt bij het vinden van de juiste school. Lees meer op www.sinelimite.nl.

Extra ondersteuning nodig?

Basisscholen

Heeft uw kind straks misschien extra ondersteuning 
nodig op de basisschool? Bespreek dit dan tijdig met 
de basisschool van uw keuze. Ook kunt u contact 
zoeken met het Loket van Sine Limite. Dit is het 
samenwerkingsverband passend onderwijs waarin 
alle scholen samenwerken. Via het Loket krijgt u 
advies over de juiste school voor uw kind.
Let op: de eerste school waar u uw kind aanmeldt, 
heeft daarmee ‘zorgplicht’. Dat betekent dat als 
uw kind op deze school geen passend onderwijs 
kan volgen, de school u helpt bij het vinden van de 
juiste school. Lees meer op www.sinelimite.nl.

Heeft uw kind straks misschien extra ondersteuning 
nodig op de basisschool? Bespreek dit dan tijdig met 
de basisschool van uw keuze. Ook kunt u contact 
zoeken met het Loket van Sine Limite. Dit is het 
samenwerkingsverband passend onderwijs waarin 
alle scholen samenwerken. Via het Loket krijgt u 
advies over de juiste school voor uw kind.
Let op: de eerste school waar u uw kind aanmeldt, 
heeft daarmee ‘zorgplicht’. Dat betekent dat als 

Deventer basisscholen

U vindt een volledig overzicht van alle basisscholen in 
Deventer op www.deventerbasisscholen.nl. 
U ziet hier welke school of scholen u in uw buurt vindt. 
U klikt hier eenvoudig door naar de websites van alle 
scholen.
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