
 
 
 
 
 
 
 

Sinds enkele jaren hebben we te maken met een grote toename aan aanmeldingen van 4- jarigen. Dit 
heeft ons genoodzaakt om een aannamebeleid op te stellen. 

Basis voor dit aannamebeleid is de groepsgrootte als de kinderen naar groep 3 gaan. Maar deze 
aanname is ingewikkeld omdat we vooraf niet weten hoe de ontwikkeling van een 4 jarige gaat 
verlopen en dus ook niet weten op welk moment een kind naar groep 3 gaat. Om ruimte te laten 
voor verschillen in ontwikkeling, gaan we bij aanmeldingen van 4 jarigen uit van een max aantal van 
28 kinderen als deze leeftijd naar groep 3 gaat. Ervaring leert dat de meeste kinderen die tot 
november jarig zijn naar groep 3 gaan. Daarom is ons teljaar van november tot november. 

Voorbeeld: 
 

Itske wordt op 3 oktober 2019 4 jaar. Ze wordt dan geteld bij alle kinderen die tussen 1 november 
2018 en 1 november 2019 jarig zijn. Dit aantal is bij aanmelding van 4 jarigen niet meer dan 28 
kinderen. Gezien de ontwikkeling van de kinderen kan het wel zo zijn dat de groep van Itske in groep 
3 toch 30 kinderen is. 

Het aantal van 28 heeft ook gevolgen voor de groepsgroottes van de groepen 1/ 2. Want in deze 
groepen zitten kinderen van 3 schooljaren, groep 1/ instroom, groep 1 en groep 2. Per schooljaar 
wordt gekeken hoe we de ondersteuning bij deze groepen vorm gaan geven. Schooljaar 2018-2019 is 
dit gedaan met een onderwijsassistente die altijd extra aanwezig is, schooljaar 2019-2020 hebben we 
dit ook nog opgelost met het formeren van een extra groep vanaf januari. 

 
 

Hoe ziet het aannamebeleid eruit: 
 

Mocht het zich voordoen dat het aantal aanmeldingen groot is, hanteren we criteria voor aanname. 
Deze criteria gelden voor alle kinderen die zijn aangemeld tot aan de officiële aanmelddatum gesteld 
door de gemeente. Deze is altijd de derde dinsdag in januari. 

Criteria: 
 

1. Kinderen uit gezinnen waarvan al oudere kinderen op de basisschool van Talentencampus 
Venlo zitten 

2. Kinderen die peuteraanbod hebben bij Talentencampus Venlo of bij de kinderopvang zitten 
van Talentencampus Venlo 

3. Kinderen die wonen in wijk 13 gemeente Venlo- Oost- Noord. 

Indien de criteria geen uitsluitsel geven, wordt gekeken naar de volgorde van aanmelding. 



 
 

Aanvulling (Akkoord MR maart 2021) 
 
Sinds enkele jaren hebben we te maken met een grote toename aan aanmeldingen van 4- 
jarigen. Dit heeft ons genoodzaakt om een aannamebeleid op te stellen. 
Basis voor dit aannamebeleid is de groepsgrootte als de kinderen naar groep 3 gaan. Maar 
deze aanname is niet vanzelfsprekend omdat we vooraf niet weten hoe de ontwikkeling van 
een 4- jarige gaat verlopen en dus ook niet weten op welk moment een kind naar groep 3 
gaat. Om ruimte te laten voor verschillen in ontwikkeling, gaan we bij aanmeldingen van 
4- jarigen uit van een maximum aantal van 30 kinderen als deze leeftijd naar groep 3 gaat. 
Dus per aannamemoment in januari ( kinderen worden aangemeld die van augustus t/m juli 
4 jaar worden) nemen we maximaal 30 kinderen aan. 

 
 
Hoe ziet het aannamebeleid eruit: 
Mocht het zich voordoen dat het aantal aanmeldingen groot is, hanteren we criteria voor 
aanname. Deze criteria gelden voor alle kinderen die zijn aangemeld tot aan de officiële 
aanmelddatum gesteld door de gemeente. Deze is altijd de derde dinsdag in januari. 
Criteria: 

1. Kinderen uit gezinnen waarvan al oudere kinderen op de basisschool van 
Talentencampus Venlo zitten 
2. Kinderen die peuteraanbod hebben bij Talentencampus Venlo of bij de kinderopvang 
zitten van Talentencampus Venlo 
3. Kinderen die wonen in wijk 13 gemeente Venlo- Oost- Noord. 

Indien de criteria geen uitsluitsel geven, wordt gekeken naar de volgorde van aanmelding. 


