
1. Toelatingseisen Leonardo 
Om toegelaten worden tot één van onze Leonardogroepen moet aan een aantal eisen worden voldaan: 

- Vastgesteld IQ van 130 of hoger m.b.v. een IQ-test (WISC-V), afgenomen door erkende instantie. 

- Afname BRIEF (executieve functies gedragsvragenlijst van 5- tot 18- jarigen). 

- Creatief denkvermogen 

- Gemotiveerd zijn 

- Er mag geen sprake zijn van ernstige gedragsproblemen  

- Passend in de groep 

2. Aanmeldingsprocedure Leonardo 
De aanmelding kan op twee manieren: 

- Door een e-mail te sturen naar marja.leeman@leonardospijkenisse.nl 

- Door contact op te nemen met de coördinator van het Leonardo-onderwijs, Marja Leeman, te 

bereiken op woensdag t/m vrijdag onder telefoonnummer 0181- 687010.  

 

De coördinator stuurt de ouders digitaal een tweetal documenten: 

- Aanleveren onderzoeksgegevens 

- Voorlopige aanmeldingsformulier 

     

De ouders dienen de benodigde documenten digitaal aan te leveren en te sturen naar bovengenoemd e-

mailadres. 

Indien het gehele dossier compleet is, zal het dossier worden doorgestuurd ter beoordeling naar onze 

neuropsycholoog, orthopedagoog en intern begeleider. Indien stukken in het dossier vragen oproepen, zullen 

wij contact opnemen met u of de school van herkomst.  

 

3. Toelating, afwijzing en plaatsing 

Vanaf het moment dat wij het complete dossier in ontvangst hebben genomen hebben wij ons als doel gesteld 

u binnen 6 weken telefonisch een motivatie te kunnen geven of uw zoon/dochter kan worden toegelaten in het 

Leonardo-onderwijs.  (Indien het dossier niet compleet is, wordt dit termijn opgeschort.) 

Indien wij een leerling mogelijk toelaatbaar achten, zullen wij overgaan tot een observatieperiode van 6 weken.  

Na de observatieperiode vindt een gesprek plaats met ouders, waarna eventueel tot inschrijving kan worden 

overgegaan. De school houdt ook de mogelijkheid open om de observatieperiode te verlengen met een 

proefperiode van maximaal een maand om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen in het belang van 

de leerling en de school. Na een half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarbij wordt gekeken of de 

resultaten van ons Leonardo-onderwijs passend zijn bij het profiel van uw kind. Wij zullen hiervoor de behaalde 

resultaten bespreken met onze orthopedagoog of neuropsycholoog. Indien wij dit relevant vinden kan er ook 

een observatie door hen gedaan worden. Mocht blijken dat ons Leonardo-onderwijs niet passend is en de 

beoogde ontwikkeling op didactisch en/of pedagogisch uitblijven, gaan wij gezamenlijk op zoek naar een 

passende onderwijssetting.  

Er zijn in principe twee momenten waarop leerlingen kunnen instromen, te weten januari en augustus. Indien 

er echter plaats en ruimte is, kan worden besloten tot een tussentijdse plaatsing.  Wij hanteren echter ook 

wachtlijsten, wanneer wij het niet verantwoord achtten om een nieuwe leerling tot een van onze 

Leonardogroepen toe te laten.  

 

4. Kosten 

Voor het Leonardo-onderwijs is de aanschaf van een laptop noodzakelijk. Naast de reguliere ouderbijdrage zijn 

er geen extra kosten verbonden aan het Leonardo-onderwijs. 
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