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Uw kind is jonger dan 4 jaar 
 
Wanneer u interesse heeft en meer te weten wilt komen over Integraal KindCentrum (IKC) De Duinvlinder nodigen 
wij u van harte uit voor een van onze informatieochtenden. U wordt dan rondgeleid door twee van onze 
bovenbouwleerlingen. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de (adjunct-)directeur van de school en de 
unitleider van de opvang. Tijdens dit gesprek zullen wij alle vragen die u heeft, proberen te beantwoorden. Het 
is fijn als uw kind aanwezig is tijdens uw bezoek.   
 
Wanneer u na dit oriëntatie-bezoek en het bestuderen van de informatie op onze website, een bewuste keuze 
maakt voor onze manier voor opvang en/of onderwijs en besluit uw kind aan te melden, kunt u dat op de 
volgende wijze doen:  

• Voor opvang kunt u zich aanmelden via de website www.kindercentrumalmere.nl. Daar vindt u een 
online aanmeldformulier.  

• Voor onderwijs kunt u een aanmeldformulier aanvragen bij de directie, door een mail te sturen naar 
dui.directie@deduinvlinder.nl.  

 
Voor plaatsing op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang van IKC De Duinvlinder geldt dat hiervoor 
een bezoek en gesprek plaats vindt met KinderCentrumAlmere. KinderCentrumAlmere zal vervolgens een 
plaatsingsovereenkomst met u afsluiten.  
 
Voor het onderwijsdeel van IKC De Duinvlinder geldt, dat plaatsing in principe plaats vindt op volgorde van de 
datum van aanmelding (=inleverdatum aanmeldformulier). Officieel aanmelden kan pas vanaf de leeftijd van 3 
jaar en dient altijd te gebeuren door ouders zelf. Als uw kind jonger is, geldt uw aanmelding als een 
zogenaamde vooraanmelding. Als u een vooraanmelding heeft gedaan, ontvangt u in de maand dat uw kind 
drie jaar wordt van de school de formulieren om over te gaan tot daadwerkelijke inschrijving.  
 
Er gelden voor plaatsing een aantal voorrangscriteria:  

• broertjes en zusjes van een reeds geplaatst kind, mits tijdig, dus voor het 3e levensjaar, aangemeld. 
• kinderen die verhuizen naar of woonachtig zijn in Almere Duin. 
• kinderen die al gebruik maken van de opvang binnen De Duinvlinder. 
• kinderen van teamleden van De Duinvlinder. 

 
In principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag en uitgangspunten van IKC De Duinvlinder (zie 
KC-gids: https://issuu.com/neverseen/docs/dv_kc_gids_compleet_zsnij) onderschrijven, welkom op onze school. 
Aan ieder kind dat wordt aangemeld op onze school, willen wij een passende onderwijsplek bieden. Dit geldt dus 
ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het bieden van een passende onderwijsplek, m.n. bij 
specifieke zorg, is niet altijd een gemakkelijke opgave. Daarom zijn de scholen aangesloten bij een 
samenwerkingsverband. IKC De Duinvlinder participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Almere. Bij elke officiële aanmelding zullen wij binnen 10 weken een afweging maken of het kind daadwerkelijk 
geplaatst kan worden. Het is dus belangrijk uw kind tijdig (uiterlijk 10 weken voordat het 4 jaar wordt) aan te 
melden. 



Het besluit tot niet plaatsen/inschrijven gebeurt op basis van een aantal criteria: 
• Als de betreffende unit vol zit; Als de grens (26 leerlingen) is behaald, kunnen we uw kind niet 

inschrijven. Wel kunnen we uw kind op de wachtlijst zetten, waarbij dezelfde voorrangscriteria gelden 
als hiervoor zijn genoemd. In dit geval heeft de school geen zorgplicht. 

• Ondersteuningsbehoefte van de leerling; Als een kind met een bepaalde zorgvraag zich aanmeldt, 
waaraan wij als school niet kunnen voldoen (bijvoorbeeld omdat dit buiten de extra ondersteuning valt 
die in ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven of vanwege de zorgzwaarte die al in de 
betreffende unit aanwezig is) dan gaan wij niet over tot inschrijving. In dit geval hebben we als school 
wel zorgplicht en zullen we samen met u op zoek gaan naar een passende school. 

• Als de toelating van een leerling kan leiden tot verstoring van de rust in school (bijvoorbeeld als de 
leerling is verwijderd op de school van herkomst). In dit geval heeft de school geen zorgplicht.  

• Als ouders/verzorgers de grondslag en/of de normen, waarden en gedragsregels van de school niet 
onderschrijven. In dit geval heeft de school geen zorgplicht. 

Wanneer wordt besloten het kind niet op onze school te plaatsen/in te schrijven, zal dit met argumenten 
onderbouwd schriftelijk worden teruggekoppeld aan de ouder(s)/verzorger(s). Indien u het niet eens bent met de 
inhoud van het besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Dit bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het 
bestuur. Het bestuur moet binnen vier weken reageren.  
 
Uw kind is ouder dan 4 en volgt al onderwijs: 
 
In deze situatie geldt hetzelfde als hiervoor is beschreven met aanvulling van het volgende.  
 
Voordat u het aanmeldingsformulier inlevert op De Duinvlinder dient u bij de directie van de vorige school te 
melden dat u weg wilt gaan. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zal de unitleider contact opnemen met 
de vorige school. Pas na het verkrijgen van informatie van de vorige school wordt besloten of uw kind wel of niet 
ingeschreven kan worden. Ook hierbij geldt een termijn van maximaal 10 weken, dus we adviseren u om uw 
aanmelding tijdig te doen.  
 
Bij de beslissing of wij na aanmelding overgaan tot plaatsing/inschrijving worden in het geval van een overstap 
van een andere school ook geraadpleegd: 

• het onderwijskundig rapport van het kind, van de vorige school. 
• een eventueel zorgdossier van het kind, van de vorige school. 
• de test- en toets gegevens van het kind. 

 
Overstappen naar een andere school is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Bij verhuizing kan dit vaak 
niet anders, maar in andere gevallen (bijvoorbeeld overstap vanuit een andere school binnen Almere (Poort), 
willen we adviseren hier niet lichtzinnig mee om te gaan. Mocht het naar uw idee toch echt nodig zijn, doe dit dan 
niet gedurende het schooljaar, maar wacht tot de zomervakantie. Aanmelding moet in dit geval minimaal 4 
weken voor de start van de zomervakantie gedaan zijn. Ook bij deze overstap worden bovenstaande punten 
meegenomen. Tevens dienen beide scholen, de verlatende en ontvangende school, ervan overtuigd te zijn dat een 
overstap in het belang van het kind is (protocol gezamenlijke besturen Almere). Er zal daarom bij een overstap 
binnen Almere, zonder verhuizing naar het verzorgingsgebied, ook altijd na aanmelding contact gezocht worden 
met de vorige school. Pas na een gedegen overweging door overleg met de vorige school, de mentor en kijkend 
naar de unitsamenstelling zal worden besloten tot wel of geen inschrijving. Wanneer besloten wordt het kind niet 
in te schrijven, zal dit met argumenten onderbouwd worden teruggekoppeld aan de ouder(s)/verzorger(s). 
 
Toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs  
 
In het schoolondersteuningsprofiel (groeidocument) kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden aan de 
kinderen. In dit profiel staat de basisondersteuning beschreven. Dit is de ondersteuning die alle kinderen binnen 
IKC De Duinvlinder krijgen. Daarnaast beschrijven we hierin ook de extra ondersteuning (expertise, middelen en 
voorzieningen) die wij kunnen bieden bij specifieke onderwijsbehoefte. Ook binnen Passend Onderwijs kan de 
beste plek voor een kind een plaats in het speciaal onderwijs zijn. Met name wanneer de school niet voldoende 
kan aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van een kind. In dit geval kan de school (of het bestuur) na 
goed overleg met de ouders een aanvraag voor plaatsing in het speciaal onderwijs bij het 
samenwerkingsverband indienen. Vervolgens wordt er een procedure gestart waarin wordt onderzocht of een 
onderwijsplek in het speciaal (basis)onderwijs het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Is dit het 
geval, dan wordt de procedure afgesloten met een Toelaatbaarheid Verklaring (TLV) waarmee een kind 
geplaatst kan worden binnen het speciaal (basis) onderwijs. Een en ander is altijd in samenspraak met de ouders.  
 
  



Bekostiging 
 
De financiering van extra ondersteuning voor een kind is na de invoering van de Wet Passend Onderwijs niet 
meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen de beschikbare middelen 
voor extra ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de) samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de 
middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en kunnen de 
middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning in de klas.  
 


