
Procedure van aanmelding, toelating/inschrijving en plaatsing 

Leerlingen komen in februari op intakegesprek met ouders en gaan in gesprek met 2 coaches 
van Fourteens. Tijdens de intakegesprekken bepalen de coaches het voorlopige advies van 
eventuele inschrijving. Is Fourteens passend voor de leerling en andersom? Na het gesprek 
neemt de directeur, de zorgcoördinator of één van de coaches die bij het intakegesprek 
aanwezig was, contact op met de huidige school om informatie te verkrijgen over de leerling.  

Aan de hand van het intakegesprek en de informatie van de school wordt in een bespreking 
met de coaches een definitief advies geformuleerd. Een positief advies is een voorwaarde 
om je in te schrijven op Fourteens. Daarna volgt een bespreking met de coaches waarin het 
definitieve advies volgt en waarbij de leerling kan worden ingeschreven op de voorlopige 
leerlingenlijst. 

NB. Een positief advies is een voorwaarde om te kunnen inschrijven.  

Fourteens heeft een beperkte capaciteit. Wanneer het aantal aanmeldingen voor de 
betreffende groep groter is dan onze capaciteit, vindt er een loting plaats tussen alle  
leerlingen op de voorlopige leerlingenlijst. Leerlingen op de leerlingenlijst die  een broer of 
zus op Fourteens hebben*, worden vrijgesteld van loting en krijgen voorrang op plaatsing bij 
voldoende ruimte. 

De uitkomst van loting bepaalt direct de plaats op een eventuele wachtlijst. De loting gaat in 
eerste instantie om plaatsen in FT8 en FT1 en zal in week 10 uitgevoerd worden. 
Sluitingsdatum voor aanmelding is 28-2-2023. Na die datum is aanmelden niet meer 
mogelijk en is deelname aan loting dus ook uitgesloten. Het aanmeldingsformulier dient 
digitaal verzonden te worden naar info@fourteens.nl waarvan een ontvangstbevestiging 
volgt.  

Op donderdag 9 maart of eerder maakt Fourteens bekend wat de uitslag is van de loting. De 
loting vindt plaats onder toezicht van de notaris van Notariskantoor Batenburg te Beverwijk.  

Op basis van de interesse voor de open dagen is de verwachting dat er voor de toekomstige 
FT7 geen overaanmelding is. Voor aanmelden voor FT7 is een positief advies, zoals eerder 
beschreven, noodzakelijk. 

Deze aanmeldingen kunnen tot en met 21 april gedaan. Mochten er te zijner tijd toch te veel 
aanmeldingen zijn, dan wordt zoveel mogelijk overeenkomstig het bovenstaande gehandeld 
qua voorrang en loting.   

 
Belangrijke data: 
 
November: Open Huis 
Januari: Open Huis 
Februari: intakegesprekken met twee coaches van Fourteens 

Fourteens neemt contact op met de huidige school en formuleert een positief of 
negatief advies.  



Leerlingen met een positief advies kunnen zich inschrijven. 
28 februari 2023: uiterlijke inschrijfdatum FT8 en FT1:  
Bij overinschrijving (dit wordt per schooljaar en leerjaar vastgesteld door de directie van 
Fourteens) zal er geloot gaan worden. 
Uiterlijk 9 maart: loting wordt bekendgemaakt. 
6 april: Open Huis voor leerlingen uit groep 6 en 7 indien ruimte in deze leerjaren 
Uiterlijk 21 april: inschrijven leerjaren waar nog ruimte is. Indien er een overaanmeldig 
plaatsvindt, dan wordt er overeenkomstig bovenstaande gehandeld. 
 

* Door voorrang te geven aan leerlingen die een broer en/of zus op school hebben, houden we 
rekening met logistieke (on)handigheden binnen een gezin. We zijn ons ervan bewust dat Fourteens 
niet alleen een plaatselijke functie vervult, maar ook een regionale: andere plaatsen hebben nog 
geen beschikking tot een soortgelijke vorm van onderwijs waardoor de woonplaats van de leerlingen 
verder kan liggen dan Beverwijk of Heemskerk. Door deze leerlingen voorrang te verlenen binnen de 
loting vinden wij dat er rekening wordt gehouden met kansengelijkheid voor een ieder binnen de 
regio. 
 


