Informatie overstap naar een nieuwe school
Als u uw kind wilt laten overstappen naar een nieuwe school is het belangrijk dat u hiervoor een
aantal stappen onderneemt.

Aanmelden bij een nieuwe school
Voordat uw kind op een nieuwe school terecht kan, moet het eerst bij de nieuwe school zijn
aangemeld. Het is daarom belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met een nieuwe
school als u uw kind wilt laten overstappen. Op de volgende website vindt u informatie en
contactgegevens van alle scholen in Zaanstad:
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=551&mVrg=3386&mLok=1&mAlle=J\
Wanneer u een school heeft gekozen, neem dan zo snel mogelijk via mail of telefonisch contact op
met de school om uw kind aan te melden.

Wat als een school vol zit
Binnen de gemeente Zaanstad is er voldoende plek in het onderwijs om alle kinderen op te vangen.
Ook als een grotere groep ouders ervoor kiest om van school te wisselen. Voor ieder kind wordt een
plek op een passende school gezocht. Het kan echter wel zo zijn dat de specifieke school van uw
voorkeur vol zit en daarom geen plek meer heeft voor uw kind. Daarom is het belangrijk dat u bij uw
aanmelding niet alleen uw eerste keuze aangeeft, maar ook een tweede en derde schoolkeuze. De
school kan dan een alternatief aanbieden als de school van uw voorkeur vol zit. Scholen houden bij
de plaatsing rekening met de afstand van uw woonplek tot de scholen en kijken ook of er broers
en/of zussen zijn die graag naar dezelfde school gaan.

Ieder kind naar school
Scholen proberen alle kinderen die overstappen voor de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe
plek te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met een
nieuwe school als u uw kind wilt overplaatsen. Als het niet lukt om uw kind voor de eerste schooldag
aan te melden of u nog geen bevestiging heeft van de nieuwe school dat uw kind daar terecht kan,
dan moet uw kind nog (even) naar de oude school. Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en
moeten naar school. Als ouder bent u ertoe verplicht om te zorgen dat uw kind naar school gaat.
Wanneer u dat niet doet, bent u in overtreding en kunt u een boete krijgen of worden vervolgd door
het Openbaar Ministerie. Zodra een nieuwe school heeft bevestigd dat uw kind daar terecht kan,
mag uw kind de overstap maken.

Afmelden bij de oude school
Wanneer u een nieuwe plek voor uw kind heeft gevonden, dan is het belangrijk om bij de oude
school te melden dat uw kind weggaat. Zij weten dan dat uw kind niet meer naar deze school komt
en als dat gewenst is kan de oude school informatie over het kind overdragen aan u en/of de nieuwe
school, zodat uw kind de best mogelijke begeleiding krijgt.

Begeleiden van uw kind
De overstap naar een nieuwe school is een ingrijpende stap voor een kind. We adviseren daarom om
de tijd en rust te nemen wanneer u uw kind vertelt dat het naar een nieuwe school gaat. Ook in de
eerste periode na de overstap is het goed om extra aandacht te hebben voor ondersteuning van uw
kind. Een nieuwe school, nieuwe juf of meester en nieuwe kinderen; dat brengt veel veranderingen
met zich mee voor uw kind.

