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Franeker 

 

Betreft: aanmelding Einstein Class 

Geachte ouders, 

Allereerst wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school - en in het bijzonder in de 

Einstein Class - heeft laten blijken door de aanmelding van uw zoon/dochter. Zoals u in de 

informatiefolder heeft kunnen lezen is er een speciale toelatingscommissie voor de Einstein Class.  

Deze commissie, bestaande uit mw. Jansma, orthopedagoog; dhr. Dunnewijk, Consulent Passend 

onderwijs; mw. Gale, Gebiedsteam Waadhoeke; mw. Vrij en dhr. Haarsma van de Einstein Class, stelt 

voorwaarden voor een eventuele plaatsing. 

Om goed te kunnen bepalen wat de onderwijsbehoefte is, hebben wij enkele documenten nodig: 

• Ontwikkelperspectiefplan van de vorige school (ook wel OPP genoemd). 

• Kopie van de diagnose. 

• Papier waarop duidelijk wordt dat het Gebiedsteam betrokken is. 

• Papier met daarop aangegeven welke zorgaanbieder betrokken is. 

• Kopie van CITO LOVS. 

• Kopie van de plaatsingswijzer.  

• Eventuele IQ-gegevens. 

En indien woonachtig buiten gemeente Waadhoeke: 

• verklaring waaruit blijkt dat de gemeente waarin de leerling ingeschreven staat garant staat voor 

de zorgkosten binnen het project. Facturen zullen door gemeente Waadhoeke worden verstuurd 

aan de betreffende gemeente.  

Het stappenplan voor de aanmelding ziet er verder als volgt uit: 

• Ouders bellen / mailen voor informatie 

• Ouders komen op kennismakingsgesprek met de leidinggevende van de Einstein Class. 

• Ouders doen een aanmelding en zorgen voor ondersteunende documenten. 

• Toelatingscommissie doet een dossieranalyse. 

• Dossier wordt aangevuld. 

• Ouders + aangemelde leerling worden in de periode maart t/m mei uitgenodigd voor een gesprek 

met de toelatingscommissie. 

• Toelatingscommissie neemt besluit tot plaatsing of afwijzing. 
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Bij aanname:  

➢ De Einstein Class maakt een OPP. 

➢ Samen met ouders en aangenomen leerling wordt OPP vastgesteld en 

start het bepaalde arrangement.  

 

Bij afwijzing: 

➢ AMS biedt hulp aan ouders en afgewezen leerling voor het vinden van een passende 

onderwijssetting.  

Graag ontvangen wij alle eerder genoemde documenten, zodat de commissie u en uw zoon/dochter 

kan uitnodigen voor een intakegesprek. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

 

de heer Taede Haarsma, 

Leidinggevende Einstein Class 
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