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Wij nemen de 
instroom van 
nieuwe leerlingen 
serieus en gaan 
hierbij zorgvuldig 
te werk. Dat is in 
het belang van  
de leerling. 

Over de Leo Kannerschool 
VSO Oegstgeest
Bedankt voor uw interesse in de Leo Kannerschool VSO in Oegstgeest. 
Wij zijn een middelbare school voor jongeren met autisme. Wij bieden 
kwalitatief goed onderwijs dat leerlingen optimaal ondersteunt en wij 
helpen ze bij het ontdekken en bereiken van hun plek in de maatschappij. 
We begeleiden ze bij het volwassen worden. We bieden vmbo-onderwijs 
aan met de leerroutes niveau basis en kader en we hebben een praktijk- 
gerichte leerroute. We passen het onderwijs aan op de behoeftes van 
de leerlingen. Onze leerlingen stromen door naar het mbo of ze vinden 
een mooie plek in de arbeidsmarkt. We zijn trots ze te mogen begeleiden 
tijdens hun tijd op de middelbare school. 

Of onze school de plek is waar uw zoon of dochter het beste tot ontwik-
keling komt, ontdekken we tijdens de intakeprocedure. In deze brochure 
leest u hoe de intake in zijn werk gaat. Lees de brochure dus goed door. 
Mocht u vragen hebben of hulp kunnen gebruiken, neem dan gerust  
contact met ons op. We helpen u graag. 

intake@leokanner.nl

Naar de brugklas
Het proces in een notendop
Wij nemen de instroom van nieuwe leerlingen serieus en gaan hierbij 
zorgvuldig te werk. Dat is in het belang van de leerling. We willen name-
lijk graag dat uw kind op de juiste school terecht komt. We willen zo veel 
mogelijk weten van en over uw kind. Op die manier kunnen wij inschatten 
of wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van de leerling. 

Het proces bestaat uit 7 stappen. 
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Intake nieuwe leerlingen in zeven stappen

Stap 1 
Informatieavond
 oktober 

Stap 5 
Plaatsbaarheid
 april 

Stap 6 
Toelaatbaarheidsverklaring
 mei – juli 

Stap 7 
Inschrijving leerling
 mei – juli 

Stap 2 
Aanleveren documenten 
 november – december 

Stap 3
Beoordeling en loting 
 januari 

Stap 4
Kennismakingsgesprek 
 maart 

@
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Stap 1 
Informatieavond
 oktober 

Als u interesse heeft in de Leo Kannerschool, kunt u zich op  
onze website aanmelden voor de informatieavond. U krijgt een  
rondleiding door de school en wij lichten ons onderwijs toe. 
Aanwezigheid op de informatieavond kan u helpen in het maken 
van een keuze. Wij raden deze avond dan ook van harte aan.

Stap 2 Aanleveren documenten
 november – december 

Als u interesse heeft in ons onderwijs, vragen wij u enkele  
documenten aan te leveren: 

Een ingevuld interesseformulier 
Dit document is te vinden op onze website en kan tussen  
1 november en 12 januari worden ingediend. De volgorde van  
indiening heeft geen gevolgen voor een eventuele loting. 

Kopie legitimatiebewijs aspirant-leerling 
Let op: graag voor- en achterkant! 

Kopie legitimatiebewijs ouder(s) of verzorgers 
wanneer ouders niet de Nederlandse identiteit hebben 
Let op: graag voor- en achterkant! 

Kopie diagnoseverslag 
met autisme classificatie

Recente onderwijskundige gegevens
Voorlopig schooladvies 

Preadvies 
Alleen van toepassing voor Samenwerkingsverbanden  
Zoetermeer, Leiden, Midden-Holland & Rijnstreek en  
Duin- en Bollenstreek 
 
Alle documenten kunnen worden gemaild naar  
intake@leokanner.nl. U krijgt daar een bevestiging van. 

Stap 3 Beoordeling en loting 
 januari 

In de eerste twee weken van januari worden alle interesse-
formulieren en bijbehorende documenten beoordeeld op 
onderstaande toelatingseisen. 

1.  De aspirant-leerling heeft een vastgestelde diagnose  
binnen het autisme spectrum. 

2.  De basisschool geeft het advies voor de praktijkgerichte  
leerroute of voor de vmbo basis- of kadergerichte leerroute. 

3.  De aspirant-leerling moet onderwijs kunnen volgen in een  
klassikale setting.

4.  Het interesseformulier en bijbehorende documenten zijn  
op tijd ingediend. 

5.  Voor leerlingen uit regio Zoetermeer, Leiden, Midden-Holland & 
Rijnstreek en de Duin- en Bollenstreek geldt dat er ook een  
pre-advies van het samenwerkingsverband nodig is. 

Aspirant-leerlingen die niet aan alle eisen voldoen, krijgen  
hiervan medio januari bericht. De procedure wordt gestopt.  
Met de huidige school en het samenwerkingsverband kunt u  
kijken naar alternatieve onderwijsplekken. Wie wel voldoet,  
wordt op de interesselijst geplaatst.  
 
Elk schooljaar hebben we plek voor ongeveer zestig leerlingen.  
Op die manier houden we onze klassen klein. Als er meer dan  
zestig aspirant-leerling op de interesselijst staan, volgt een  
notariële loting.  
 
Leerlingen van de volgende samenwerkingsverbanden 
krijgen hierbij voorrang: SWV Leiden, SWV Midden Holland &  
Rijnstreek, SWV Duin- en Bollenstreek, SWV Zoetermeer,  
SWV Zuid-Holland West. 
 
Eind januari krijgen alle aspirant-leerlingen en hun ouders  
bericht over de uitslag van de loting. Wie is ingeloot, wordt  
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Uitgelote  
aspirant-leerlingen krijgen het bericht dat de procedure wordt  
stopgezet. Als hier behoefte naar is, kijken we samen naar  
andere mogelijkheden voor uw kind. 

@
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Stap 4 Kennismakingsgesprek 
 maart 

In februari krijgt u een voorbereidingsformulier voor een kennis- 
makingsgesprek dat in maart gepland wordt. Bij het gesprek is  
de orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werk aanwezig. 

Stap 5 Plaatsbaarheid
 april 

Onze school heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvdB).  
Deze commissie bespreekt elke aspirant-leerling en gebruikt  
hierbij:  alle eerder aangeleverde documenten (zie stap 2), het  
interesseformulier, het verslag van het kennismakingsgesprek.  
Wij kijken als school of wij kunnen voldoen aan de ondersteunings-
behoefte. Als er twijfels zijn dan gaan wij zo snel mogelijk hierover 
met u in gesprek.

Wanneer uw kind niet geplaatst kan worden, hoort u dit in mei.

Stap 6 Toelaatbaarheidsverklaring
 mei – juli 

Het Samenwerkingsverband (SWV) van de regio waar u woont,  
geeft een toelaatbaarheidsverklaring af. Zonder deze verklaring,  
is een leerling helaas niet plaatsbaar. Het Samenwerkingsverband 
kijkt vooral naar de vraag of uw kind in aanmerking komt voor VSO. 
U hoeft hier zelf niets voor te doen. Stap zes kan enkele weken in 
beslag nemen. 

Stap 7 Inschrijving leerling
 mei – juli 

Hierna kunnen we uw kind inschrijven op Leo Kannerschool VSO.  
De leerlingenadministratie stuurt u hierover een bericht. Uw kind 
krijgt ook een uitnodiging voor een wenmiddag. Deze wordt ongeveer 
twee weken voor de start van de zomervakantie gehouden. 

Wat als uw kind niet kan worden 
ingeschreven? 
Helaas vallen er tijdens de intakeprocedure ook aspirant-leerlingen af. 
Sommigen voldoen niet aan de toelatingseisen, anderen worden uitgeloot 
of zijn te laat met het inleveren van de benodigde documenten. Als school 
zullen we deze leerlingen en hun ouders helpen bij het vinden van een  
alternatieve plek, als u dat prettig vindt. 

Soms komt er in het voorjaar toch nog een onderwijsplek vrij. In dat  
geval nodigen we de ouders en aspirant-leerling die eerstvolgende in  
de rij is, alsnog uit voor een kennismakingsgesprek. Na-aanmeldingen  
(na sluitingsdatum) worden onderaan de interesselijst geplaatst. 

Zij-instroom
Zij-instromers zijn leerlingen die halverwege een schooljaar starten op 
onze school of instromen in leerjaar 2 of hoger. Dit is in beperkte mate 
mogelijk, er zijn slechts enkele plekken beschikbaar. Het intakeproces is 
enigszins vergelijkbaar met het proces voor leerlingen die in de brugklas 
willen starten. Het belangrijkste verschil is dat het Samenwerkings- 
verband door de school van herkomst betrokken is bij de aanmelding. 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar  
intake@leokanner.nl (stap 1). U levert alle benodigde documenten uit  
stap 2 digitaal aan. Wanneer er zicht is op een onderwijsplek én uw kind 
voldoet aan de toelatingseisen, zullen wij u en uw kind uitnodigen voor  
een kennismakingsgesprek (stap 4) waarna stappen 5 en 6 in gang  
worden gezet. Hierna wordt duidelijk of uw kind definitief kan worden  
ingeschreven. 

Hulp nodig?
Het intakeproces neemt veel tijd in beslag en is op sommige punten  
best ingewikkeld. Als school moeten wij aan wetten en regels voldoen. 
Daarnaast gaan we graag zorgvuldig om met aanmeldingen voor onze 
school. Alle leerlingen hebben hier recht op, samen zoeken we naar de 
beste onderwijsplek voor uw kind. Als u hulp nodig heeft bij het intake- 
proces, kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag! 
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Leo Kannerschool VSO 
Hazenboslaan 101

2343 SZ Oegstgeest

071 519 02 33
intake@leokanner.nl

leokannerschool-vso.nl 

Wij bieden onderwijs 
met perspectief, met 
als kernwaarden 
dat wij oog hebben 
voor wie jij bent en dat 
wij samen de wereld 
ontdekken. Samen 
zorgen wij ervoor dat 
onze leerlingen zich in 
hun eigen-wijs-heid 
ontplooien, dát is 
onze missie.
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LEO KANNERSCHOOL VSO

leokannerschool-vso.nl 
 
Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
071 519 02 33
intake@leokanner.nl


