
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procedure aanmelden Parelklas 
 
Als ouders/verzorgers bij een school, bij een Parelklas, bij een consulent of bij het 
samenwerkingsverband informeren naar de mogelijkheden voor plaatsing in de Parelklas, dan wordt 
altijd verwezen naar de coördinator. 
 
Voor algemene informatie over werkwijze, aanmelden of plaatsbaarheid kunnen ouders/verzorgers 
zich ook rechtstreeks wenden tot de coördinator. 
 
Als ouders/verzorgers aangeven dat ze hun kind graag in een Parelklas geplaatst zien worden, dan 
worden de volgende stappen gezet: 
 

1. De school neemt contact op met de coördinator van de Parelklassen en geeft de gegevens 
door waar de ouders/verzorgers zijn te bereiken; 

2. De coördinator neemt contact op met de ouders en nodigt hen uit voor een gesprek. Tijdens 
het gesprek worden gegevens van het kind doorgenomen (IQ-bepaling, didactische 
gegevens, aanvullende onderzoeken) en wordt de werkwijze in de Parelklas toegelicht en 
worden praktische zaken besproken waaronder verzorging en vervoer;  

3. De coördinator bestudeert het dossier. De coördinator of een van de consulenten van Plein 
013 gaat het kind observeren op de huidige school/dagverblijf en koppelt de bevindingen 
terug aan de coördinator; 

4. De coördinator formuleert aan Plein 013 een advies over de plaatsbaarheid van het kind. De  
ouders/verzorgers worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld; 

5. Als het kind plaatsbaar wordt geacht dan volgen de onderstaande stappen; 
6. De coördinator onderzoekt in welke Parelklas het kind geplaatst kan worden en neemt 

contact op met de betreffende Parelklas. De coördinator meldt vervolgens bij de 
ouders/verzorgers waar het kind geplaatst kan worden; 

7. De ouders/verzorgers melden hun kind aan bij de aangewezen Parelklas;  
8. De school nodigt ouders/verzorgers, consulent en coördinator uit voor een 

kennismakingsgesprek.  
9. De IB-er van de school en de leraar van de Parelklas bezoeken de school van 

herkomst/dagverblijf voor de warme overdracht. De school regelt de inschrijving van het 
kind. 
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