
   

Versie augustus 2022 

Stroomschema aanmelding Nieuwkomer Apeldoorn 

 

Nieuwkomer meldt zich bij de stamschool. Stamschool doet een intake en geeft ouders aan de 

stamschool te worden van de leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stamschool: Voldoet de leerling aan de aanmeld criteria voor de 

nieuwkomersonderwijs? 

Ja Nee Stamschool: leerling in reguliere klas 

Stamschool: aanmelden leerling via website www.wereldschooldevlinder.nl, invoeren 

gegevens kind en ouders 

Wereldschool de Vlinder: intake in met ouders 

Leerling opgenomen op de wereldschool? 

Ja Nee Stamschool: leerling in reguliere klas 

Wereldschool de Vlinder: neemt contact op met stamschool om aanmelding te 

bevestigen en gegevens contactpersoon vast te stellen. 

 

Stamschool: registreert de leerling in Parnassys als toekomstige leerling. 
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Taken, verantwoordelijkheden en uitvoering, incl. toelichting 

Actie Wie Wat 

Voldoet kind aan de criteria 
voor plaatsing in een 
nieuwkomersonderwijs? 

Stamschool  - Stamschool checkt aan de hand van de criteria 
(zie bij aanvullende informatie onder 
aanmeldcriteria) of de nieuwe leerling in 
aanmerking komt voor plaatsing op Wereldschool 
de Vlinder 
LET OP:  
- kijk voor 12-jarige kinderen de aanvullende 
informatie bij de aanmeldcriteria 

Niet geschikt voor 
nieuwkomersonderwijs 

Stamschool Stamschool vangt het kind op in een reguliere 
klas en zorgt zelf voor passend onderwijs 

Wel geschikt voor 
nieuwkomersonderwijs 

Stamschool - Stamschool voert gegevens van de leerling in op 
de website. 
- Bij twijfel kan vooraf contact opgenomen 
worden met Directeur Onderwijskansen 

Intake met ouders Ws de 
Vlinder 

- Eerste Opvangklas heeft een intakegesprek met 
de ouders van het kind om afspraken te maken 
wanneer het kind kan starten bij de 
nieuwkomersklas  
- Eerste Opvangklas legt de ouders (nogmaals) uit 
dat het kind max. 1 jaar op deze locatie onderwijs 
krijgt en na dit jaar terug zal gaan naar de 
stamschool 

Opgenomen op Wereldschool 
de Vlinder 

Ws de 
Vlinder 

- Wereldschool de Vlinder geeft op schrift aan de 
stamschool aan dat de leerling is aangenomen en 
plant een eerste afspraak met IB-er in om 
stamschool op de hoogte te houden (zie 
stappenplan overstap WS de vlinder naar 
stamschool). 

 

Aanvullende informatie 

 

Contact met Wereldschool de Vlinder 

www.wereldschooldevlinder.nl  

 

Aanmeld criteria 

- Kind is tussen de 4 en 12 jaar, én 

- Spreekt geen Nederlands, én 

- Is korter dan 1 jaar in Nederland 

 

Voor 12-jarige geldt de volgende aanvullende informatie  

Kinderen vanaf 12 jaar* worden opgevangen op één van de onderstaande Internationale 

Schakelklassen (ISK):  

 

http://www.wereldschooldevlinder.nl/
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ISK Heemstede 

Onze Wereld 

 

* Het betreft kinderen die vóór 1 oktober van het actuele schooljaar 12 jaar zijn geworden; 12-

jarigen die ná 1 oktober 12 jaar zijn geworden, worden in de ISK opgenomen. 


