
       

Procedure aanmelding Kwadraatafdeling Meppel. 

Het Kwadraatonderwijs wordt gegeven op de Kindcentrum CBS De Akker. Hier ligt 
uiteindelijk ook de eindverantwoordelijkheid.  De Kwadraatafdeling  is binnen De Akker een 
afdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Hoewel we ons onderwijs specifiek inrichten voor 
hoogbegaafde leerlingen, zijn we een reguliere basisschool en worden ook op deze manier 
door de overheid bekostigd. We geven wel op een speciale manier onderwijs!  

Het kind staat centraal, er is een eigen individuele leerlijn en elk kind heeft dus de 
mogelijkheid om zijn eigen leergrenzen  te ontdekken en/of te overschrijden. De mogelijke 
belemmeringen van deze leerlingen vloeien vaak voort uit of worden versterkt door de hoge 
begaafdheid. 

Leerlingen kunnen rechtstreeks aangemeld worden bij de Kwadraatafdeling. Om in 
aanmerking te komen voor toelating dienen de ouders het ouderformulier en de huidige 
school het schoolformulier “aanmelding Kwadraatafdeling Meppel” in te vullen en te 
ondertekenen. Dit formulier wordt aan u verstrekt nadat u kennis heeft gemaakt met de 
school en met de coördinator; Gert Egberts. In dit gesprek zal uiteraard uw zoon / dochter 
worden besproken en zal er ook een inzicht worden gegeven in het onderwijs op onze 
Kwadraatafdeling.  

Kinderen van buiten het gebied samenwerkingsverband (SWV) PO 2203 afdeling Meppel: 

De Kwadraatafdeling is, zoals al eerder aangeven, een onderwijsvoorziening die valt onder 

de eindverantwoordelijkheid van Kindcentrum CBS De Akker, welke valt onder het SWV PO 

2203 Meppel. Dit betekent dat kinderen die ingeschreven staan op een basisschool die 

buiten dit samenwerkingsverband valt, niet zonder meer in aanmerking kunnen komen voor 

onze school. Het eigen samenwerkingsverband is in eerste instantie verantwoordelijk voor 

het bieden van passend onderwijs aan uw zoon of dochter.  

Dit kan betekenen dat de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart moet worden gebracht 

door de school van herkomst, zodat zij een ondersteuningsarrangement bij het eigen SWV 

gaan aanvragen.   

De aanmelding wordt behandeld door de aannamecommissie. In deze commissie hebben 

zitting: de coördinator van kwadraat, de directeur, de intern begeleider, een leerkracht van 

kwadraat en onze extern expert en adviseur: Karen Wolters. Voor schooljaar 2019-2020 zijn 

de volgende data vastgesteld: 17-09, 5-11, 14-1, 10-3, 19-5, 24 juni. 

Tot slot: U hoort van ons of uw kind toelaatbaar is of niet.  Instroommomenten gedurende 

het jaar zijn na de schoolvakanties. (herfst-, kerst-, voorjaar-, mei- of zomervakantie) 


