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PLAATSING VAN LEERLINGEN OP DE KOORSCHOOL 

Schooljaar 2017-2018 
 
 
1. Inleiding / planning  
 
Jaarlijks kunnen rond de 18 nieuwe leerlingen worden geplaatst in groep 5. Er wordt 
gestreefd naar een gelijk aantal jongens en meisjes. Om voor plaatsing op de 
Koorschool in aanmerking te komen dienen leerlingen zowel muzikaal als cognitief aan 
bepaalde criteria te voldoen. Deze criteria en de toelatingsprocedure worden hierna 
uiteen gezet. Voor instroom in groep 6 wordt verwezen naar onderdeel 6 van deze 
regeling.  
 
 

De planning voor schooljaar 2017-2018 is als volgt: 
 

Za 18 maart 2017 13.30 – 15.45 Open Dag 

Wo 22 maart 
vrij 24 maart 
wo 29 maart 

14.15 – 14.45 uur 
Muzieklessen ter 
voorbereiding op 
muzikaal onderzoek 

 
Zaterdag 13 mei 
 
Woensdag 17 mei 

 
Individuele stemtesten 
 
Reservedag  

Wo  31 mei 2016 

 

 
14.15 – 15.45 uur 
schoolactiviteitenles + 
informatiebijeenkomst 
voor ouders 
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2. Aanmelding voor plaatsing in groep 5 
 
2.1 Geïnteresseerde ouders ontvangen op hun verzoek een belangstellings-

formulier en worden gewezen op de website: www.koorschoolhaarlem.nl  
waarop o.a. de schoolgids en toelatingscriteria en –procedure te vinden zijn. 

 
2.2 Met het ingevulde belangstellingsformulier geven de ouders aan dat zij 

toestemming verlenen voor toetsing (zie punt 3) die nodig is om hun kind op de 
Koorschool te kunnen plaatsen.  

  
2.3 Na inschrijving voor de stemtest ontvangen de ouders het voorlopig 

inschrijfformulier per post dat zij bij de stemtest volledig ingevuld mee moeten 
nemen. Dit voorlopig inschrijfformulier wordt pas definitief na schriftelijke 
bevestiging van de directie van de Koorschool St. Bavo.  

 
2.4 Ter voorbereiding op het muzikaal onderzoek organiseert de school drie 

(groeps-)muzieklessen. Van kandidaat-leerlingen wordt verwacht dat zij aan 
tenminste twee lessen deelnemen.            

 
2.5 Tijdens de schoolactiviteitenles voor de kinderen op 17 mei wordt er een 

informatieve bijeenkomst voor de ouders belegd door de directeur. 
 
2.6 De ouders kunnen daarnaast voor het maken van een afspraak of voor vragen 

terecht bij de directeur.  
 
3. Toetsing 

De toetsing die bepalend is voor een eventuele toelating op de Koorschool 
bestaat uit een aantal onderdelen en voorwaarden. Die worden hieronder nader 
toegelicht. Alle onderdelen en voorwaarden wegen mee in het uiteindelijke 
besluit om een kind wel of niet toe te laten.  

 
3.1 Na de drie muzieklessen wordt bij ieder kind een individuele stemtest 

afgenomen. Hierbij worden de muzikale mogelijkheden van het kind 
onderzocht. Dit duurt ongeveer 15 minuten en geschiedt aan de hand 
van een standaard stemtestformulier. Het onderzoek wordt verricht door 
een van de dirigenten, de stempedagoge en de logopediste.  

 
3.2      De ouders leveren voorafgaand aan de stemtest de volgende zaken in:  

-  Kopieën van het schoolrapport vanaf groep 3. 
-  Alle gegevens van het leerlingvolgsysteem tot dan toe  

(CITO LVS) met toetsscores en vaardigheidsscores. 
-  Het volledig ingevulde voorlopig inschrijfformulier.  
Is er bij ouders aanleiding om de bestaande toetsuitslagen in twijfel te 
trekken, dan is afname van LVS midden groep 4 op de Koorschool 
mogelijk.  

http://www.koorschoolhaarlem.nl/
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3.3 Nadat alle muzikale onderzoeken zijn afgerond, worden de ouders 
ingelicht over het resultaat behaald door hun kind. Dit resultaat wordt 
weergegeven in hele cijfers van 0 tot 10, waarbij tenminste een 6 moet 
worden behaald om voor de volgende stap in aanmerking te komen. 

 
3.4 Als het onderzoek met minder dan een 6 is geëindigd, kan, op verzoek 

van de ouders, nogmaals een muzikaal onderzoek worden uitgevoerd.  
 Een tweede muzikale test kan óók op verzoek van de muziekdocenten 

plaatsvinden.  
 
3.5  Voor aanvullende informatie betreffende de schoolprestaties en het 

algehele functioneren van het kind, neemt de intern begeleider contact 
op met de school van herkomst.  

 
3.6  De kinderen doen mee aan een schoolactiviteitenles onder leiding van 

een speltherapeut. De intern begeleider en groepsleerkrachten 
observeren hierbij. Zij letten o.a. op sociale interactie, sociale 
vaardigheden, luisterhouding, taakgerichtheid en het algehele 
functioneren van het kind in een groep. Naar aanleiding van deze middag 
kan de intern begeleider contact opnemen met de ouders.  

 
3.7 De leerling is in staat om te gaan met de eisen die een plaatsing op de 

Koorschool met zich meebrengt. Daarbij denken wij aan de discipline die 
het zingen in een koor vraagt en de flexibiliteit die van de leerling wordt 
gevraagd in de schoolsetting. 

 
 
4. Toelatingscriteria 
 

4.1  De toekomstige leerling moet het muzikaal onderzoek met tenminste het 
cijfer 6 hebben afgerond. 

4.2 De zo volledig mogelijk aangeleverde schoolresultaten (van het Leerling 
Volg Systeem) laten geen achterstanden zien.  

4.3 Uit de observaties tijdens de spelmiddag zijn geen bijzonderheden naar 
voren gekomen, zie ook punt 3.6 en 3.7.  

4.4 Uw kind is in staat het volledige onderwijs- en muziekprogramma te 
volgen vanaf het begin van het schooljaar.  

4.5 Indien is voldaan aan de artikelen 4.1, 4.4, 4.3 en 4.4 gaat de 
plaatsingsprocedure van start zoals omschreven in artikel 5.  

 
5. Plaatsingsprocedure 
 

5.1 Er worden, voor de jongens en voor de meisjes, lijsten samengesteld van 
in beginsel plaatsbare leerlingen op volgorde van de score behaald bij 
het muzikaal onderzoek.  
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5.2 Uit deze plaatsingslijsten worden leerlingen die al een broer of zus op de 
Koorschool hebben met voorrang geplaatst. 

5.3 De overige leerlingen worden geplaatst op volgorde van de score 
behaald bij het muzikaal onderzoek. 

5.4 De ouders van alle leerlingen op de lijst van plaatsbare leerlingen worden 
telefonisch geïnformeerd of hun kind al dan niet geplaatst kan worden.  

5.5 Alle ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging waarop staat of hun 
kind wel of niet toegelaten is op de Koorschool, en / of wel of niet op de 
wachtlijst is geplaatst. Alle ouders retourneren deze per post binnen een 
week en indien het kind geplaatst is, bevestigen de ouders hiermee 
akkoord te gaan. 

5.6 Ouders die geen gebruik wensen te maken van de aangeboden plaats 
op de Koorschool of indien van toepassing op de wachtlijst, geven dit op 
de schriftelijke bevestiging, gemeld bij punt 5.5, aan, of melden dit z.s.m. 
aan de adjunct-directeur. 

5.7 Eventuele plaatsing van leerlingen vanaf de wachtlijst geschiedt 
overeenkomstig het hiervoor uiteen gezette systeem zoals beschreven 
bij punt 5.3.  

5.8 Toekomstige leerlingen worden op een later te bepalen datum 
gezamenlijk uitgenodigd een dagdeel op de Koorschool mee te draaien. 

 
6.  Plaatsing in groep 6 

      
6.1  Hoewel instroom in groep 5 de regel is, kan in groep 6 worden 

ingestroomd, indien de groepsgrootte dit toelaat.  
           6.2 Voorwaarden zijn: 
  - De muzikale mogelijkheden van de kandidaat-leerling worden 
   onderzocht aan de hand van ons standaard stemtestformulier.  

- Hiervoor dient tenminste een 6 te worden behaald; 
- De zo volledig mogelijk aangeleverde schoolresultaten (zie 3.2) 

laten geen leerachterstanden of andere bijzonderheden (zie 3.6 
en 3.7) zien. 

- De kandidaat-leerling kan vanaf het moment dat hij of zij op de 
Koorschool start, het volledige muziek- en onderwijsprogramma 
volgen.  
          

 
7. Onvoorziene gevallen 

 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.  

                      
 
 
Haarlem, januari 2017 
 

 


