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Dit protocol beschrijft de procedure die gevolgd wordt wanneer leerlingen (plotseling) van de 
ene Texelse basisschool (hier genoemd de school van herkomst) naar een andere Texelse 
basisschool (hier genoemd de nieuwe school) gaan. Het gaat hierbij niet om verhuizing en/of 
een overplaatsing op medische en/of juridische gronden. 
 
Om een overstap van de ene basisschool naar de andere in goede overeenstemming te 
laten plaatsvinden maken we alle Texelse basisscholen de volgende afspraken.  
 
 
AFSPRAKEN TEXELS BASISONDERWIJS 
 

1. Voorafgaand bij het aanmelden van een leerling op een nieuwe basisschool dient 
de ouder / verzorger de directeur van de school van herkomst op de hoogte te 
stellen van een mogelijke overstap. 

2. De directeur van de school van herkomst reikt het protocol “Bij overstap binnen 
het Texels basisonderwijs” uit aan de ouders / verzorgers. 

3. Bij de aanmelding van het kind op de nieuwe school wordt aan de 
ouders/verzorgers gevraagd of de directeur van de school van herkomst weet dat 
het kind daar eventueel van school gaat. 

4. De directeur van de nieuwe school neemt altijd contact op met de school van 
herkomst, alvorens over te gaan tot enige verdere actie. 

5. Indien de school van herkomst niet is geïnformeerd, dan wordt de ouder/verzorger 
terugverwezen naar de school van herkomst en wordt er door de nieuwe school 
geen verdere actie ondernomen. 

6. Indien de school van herkomst wel geïnformeerd is, dan kan de ouder/verzorger 
zich breed oriënteren op een nieuwe school door een gesprek en rondleiding. 

7. Nadat er een keuze is gemaakt wordt in overleg tussen de beide scholen een plan 
van aanpak betreffende de overplaatsing opgesteld. In dit plan kan ook een 
kennismakingsbezoek worden opgenomen tussen leerling en nieuwe groep.  

8. Alvorens de overplaatsing een feit wordt, wordt een periode van 3 werkdagen in 
acht genomen ter bedenktijd voor zowel school als ouders.  

 
 
 
Dit protocol geldt voor de Scholengroep Texel. Hierin zitten de onderstaande scholen: 
obs De Bruinvis   Oudeschild 
De Vliekotter     Oosterend 
obs Durperhonk   De Cocksdorp 
pcbs De Fontein   Den Burg 
rkbs Jozefschool   Den Burg 
sbo Kompasschool   Den Burg 
abbs Lubertischool   De Koog 
obs Jac.P.Thijsseschool  Den Burg 
vrijeschool Stella Maris  Den Burg 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in het overleg van de Scholengroep Texel op 16 mei 2017 


