Intakeprocedure Leonardo-onderwijs basisschool De Driesprong
Inleiding
Meestal vragen ouders in eerste instantie telefonisch om informatie. Vervolgens wordt er een
informatiepakket opgestuurd en kan een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvend
kennismakinggesprek.

Vervolgstappen
1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek met de directeur
Na dit gesprek kunnen de ouders aangeven, dat zij op de voorlopige wachtlijst wensen te staan.
Kinderen worden pas vanaf een leeftijd van 3 jaar en 6 maanden op deze voorlopige wachtlijst
geplaatst.
2. Er vindt een IQ-onderzoek plaats door een erkend bureau. De test is bij voorkeur de WISC of bij
de jongere kinderen de SON. De kosten voor afname komen voor rekening van ouders
De testleeftijd is bij voorkeur niet jonger dan 3 jaar en 6 maanden. Hebben ouders hun kind al
laten testen, dan mogen de onderzoeksgegevens hooguit twee jaar oud zijn. Leerlingen waarvoor
een onderwijsbeschikking voor SBO of SO is afgegeven, worden niet aangenomen.
3. Uit het onderzoek blijkt dat het IQ 130 of hoger is.
4. Indien de leerling is ingeschreven op een basisschool, dan melden ouders op de school van hun
kind, dat zij deze procedure zijn gestart en van school willen wisselen. Dit is noodzakelijk omdat
De Driesprong dan het onderwijskundig rapport en eventuele andere relevante gegevens kan
opvragen.
5. Ouders worden uitgenodigd voor een intake gesprek met de projectleider.
6. De projectleider, eventueel bijgestaan door een onafhankelijk deskundige, bepaalt a.d.h.v.
onderzoeksverslag, het onderwijskundig rapport (OR) van de huidige basisschool aangevuld met
eventuele andere relevante gegevens, of verder onderzoek of observatie nodig zijn, om voor
plaatsing in aanmerking te komen. Dan wordt ook het verslag van de observatie in de procedure
betrokken. Verder onderzoek of observatie door een door de school te bepalen externe
deskundige of bureau vindt slechts plaats met instemming van de ouders. De kosten van
observatie en/of extra onderzoek komen voor rekening van Triade.
7. De projectleider legt na bestudering van alle bescheiden het voorstel inzake al dan niet toelaten
ter besluitvorming voor aan de directeur. Bij een positieve toelatingsbeslissing worden ouders
z.s.m. op de hoogte gesteld en wordt een inschrijfdatum bepaald, indien er nog plaats is. Zo niet,
dan krijgt het kind een plaats op de definitieve wachtlijst. Bij een negatieve beslissing worden
ouders eveneens z.s.m. geïnformeerd.
8. Indien het IQ lager is dan 130, kan in uitzonderlijke situaties, uit de observatie en/of extra
onderzoek blijken dat er toch sprake is van hoogbegaafdheid.
De projectleider, bijgestaan door een onafhankelijk deskundige, baseert op basis hiervan het
voorstel tot toelating.
9. Ouders vullen aanmeldingsformulier Driesprong in. Datum van ontvangst geldt als datum
plaatsing op definitieve wachtlijst, mits op dat moment het dossier (onderzoeksverslag en alle
andere relevante stukken) compleet is. Een leerling jonger dan vier jaar, kan aangemeld worden
vanaf 3 jaar en 6 maanden.
10. Inschrijving kan geschieden als een plaats in betreffend leerjaar vrij komt (tussentijds) of bij begin
van het nieuwe schooljaar in volgorde van datum op definitieve wachtlijst. Betreft het een
instromer jonger dan 4 jaar, dan wordt een plaats gereserveerd tot datum van de vierde
verjaardag, indien het maximum van 16 leerlingen nog niet bereikt is.
Valt de inschrijfdatum na 1 april kunnen ouders gevraagd worden om te wachten tot het nieuwe
schooljaar.
11. Ouders ontvangen een kopie van het aanmeldingsformulier ter bevestiging van de inschrijving.

