
 
 
 

 

Inschrijven op de Droomspiegel  

 

Wat leuk dat u voor onze school heeft gekozen!  

Als u na de informatieochtend en rondleiding interesse heeft in de Droomspiegel dient u dit kenbaar 

te maken door het belangstellingsformulier in te vullen. Na het invullen heeft u uw kind aangemeld, 

echter nog niet ingeschreven.   

Het formulier kunt u meenemen na de informatieochtend of opvragen via de mail door een bericht 

te sturen naar info@droomspiegel.nl   

Instromers  

Instromers (nog geen 4-jarigen): Ongeveer 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u van 

de school een intakeformulier via de mail.  

Wij vinden het belangrijk om een goed beeld van uw kind te krijgen voordat het bij ons op school 

komt. Daarom willen wij u vragen om eerst het intakeformulier zorgvuldig in te vullen.  

Met deze gegevens kijken wij naar een passende plek voor uw kind.  

Indien nodig vindt er nog een intakegesprek plaats.  

Hierna zult u het inschrijfformulier ontvangen zodat u uw kind definitief kunt inschrijven. Als uw kind 

definitief is ingeschreven ontvangt u een bewijs van inschrijving. De klasplaatsing wordt bekend op het 

moment dat de desbetreffende leerkracht(en) contact met u opneemt via de mail. Dit zal ongeveer 4 

weken voor de eerste schooldag zijn. Tevens worden er dan 4 hele wendagen ingepland in de 2 

weken voor de vierde verjaardag. Indien dit in december is, dan worden de wendagen in het nieuwe 

jaar gepland.   

Er worden geen kinderen ingeschreven die nog niet geboren zijn.  

 

Zij-instromers  

 

Zij-instromers (kinderen die elders op school zitten & verhuizingen): Met het ondertekenen van 

het intakeformulier geeft u de Droomspiegel toestemming om contact op te nemen met de huidige 

school voor het inwinnen van informatie die relevant is voor het plaatsen van uw kind op onze 

school.   

Vanaf schooljaar 2012-2013 is er binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen 

alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar. De redenen hiervoor 

zijn als volgt:  

 Voor de leerlingen betekent verandering verlies van leertijd en verlies van vertrouwde 

omgeving en personen;  

 Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder noodzaak 

tussentijds instromen veel extra werk ;  

 Voor ouders is het van school wisselen zonder aanleiding het afgeven van een verkeerd 

signaal. Problemen worden niet opgelost, maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat een traject voor 

een kind met moeilijkheden steeds weer opnieuw begint, waardoor kostbare tijd verloren gaat.  

Er worden uitzonderingen gemaakt op deze regel, namelijk bij:  

 Een verhuizing;  

 Een aantoonbaar conflict of verschil van inzicht tussen de ouders en de school. Deze 

uitzondering geldt alleen als beide partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun 

problemen op te lossen.  

 Een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en/of gedragsproblemen) waarbij 

plaatsing in een andere setting van belang is voor de ontwikkeling van het kind.  
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Daarnaast geldt de volgende hardheidsclausule:  

In bijzondere, hiervoor niet genoemde, omstandigheden kan een leerling tijdens een  

schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen. De beslissing tot toelating ligt bij 

het toelatende bestuur.  

Locaties Droomspiegel Marco Polo & Bosrand  

Basisschool de Droomspiegel heeft 2 locaties, genaamd locatie Marco Polo (Marco Poloroute 60) en 

locatie Bosrand (Adriaen Blockstraat 9).   

  
Bij de inschrijving kijken we aan de hand van het intakeformulier in welke groep uw kind het beste 

past. Dit kan zowel op de locatie Marco Polo of op de locatie Bosrand zijn. In de verdere 

schoolloopbaan is het mogelijk dat uw kind van locatie veranderd. Dit kan per schooljaar wisselen 

indien de situatie daar om vraagt. Wel is ons streven om dit zoveel mogelijk te beperken.   

 

Aannamebeleid  

 

De volgorde van het aannamebeleid in Almere Poort is als volgt:  

1. Broertjes/zusjes mits tijdig aangemeld.   

2. Indien er een samenwerking is met een partner hebben deze leerlingen voorrang.  

3. De plek van de school bepaalt welke leerlingen je voorrang geeft.   

4. Leerlingen uit stadsdeel Poort hebben voorrang ten opzichte van andere stadsdelen.  

  

Aangezien de Droomspiegel een beperkt aantal plekken heeft (19 groepen) is het op tijd inschrijven 

wel een must. Hierbij is het streven een (gemiddeld) maximaal aantal leerlingen van 29. Er kan 

beredeneerd worden afgeweken indien de situatie daar om vraagt. Te denken valt aan 

groepsdynamiek, startende leerkracht, zij-instromer, leerkracht in opleiding.  

 

Schooljaar 2020-2021 hebben wij geen ruimte in de groepen 5 en 6.  

 


