Aanmelden van nieuwe leerlingen
Vierjarigen:
Via diverse media en via posters van de school wordt gepubliceerd dat er de mogelijkheid is om uw kind aan te
melden. De aanmeldingsprocedure start met een informatiemarkt gevolgd door een open dag
Op de informatiemarkt verstrekt de school u informatie over de schoolvisie en het schoolconcept en wordt u in
de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of om een nadere toelichting over bepaalde zaken te vragen.
Als u uw kind hebt aangemeld krijgt u een bevestiging en ongeveer een maand voordat uw kind daadwerkelijk
de school gaat bezoeken het intakeformulier toegestuurd. Dit intakeformulier geeft de school een beeld van
uw kind, met name van de voorgeschiedenis. Deze gegevens zijn van belang om vanaf het begin dat het kind de
school bezoekt zo adequaat mogelijk het onderwijs voor uw kind te kunnen verzorgen. Uiteraard is het ook
mogelijk om tussentijds een afspraak te maken voor een individueel gesprek en een persoonlijke rondleiding. U
kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur van de school.
Zij-instromers:
Voor kinderen, die van andere scholen komen, kunt u een afspraak maken met de schoolleiding.
Om kinderen te plaatsen in de meest geschikte groep is het noodzakelijk dat we kunnen beschikken over
gegevens als leerstijl, emotionele en sociale ontwikkeling, het niveau van cognitieve ontwikkeling e.d. Voor
kinderen waarbij deze gegevens niet bekend zijn, wordt een procedure gevolgd om het niveau te bepalen
waarop het kind functioneert.
Kort gezegd houdt de procedure in dat de intern leerlingbegeleider d.m.v. toetsen het niveau van het kind op
verschillende ontwikkelingsgebieden probeert te bepalen.
Instroom vierjarigen
Nieuwe instromers mogen op de dag nadat ze vier jaar zijn geworden naar school. Voorafgaand aan die dag
kunnen ouders, in samenspraak met de groepsleerkracht kiezen voor vijf kijkmomenten, waarbinnen de
kinderen kunnen komen kennismaken met de groep. Deze gewenningsregeling kan ingaan vanaf het moment
dat uw kind 3 jaar en 10 maanden is.
Het kan voorkomen dat het schoolleven voor uw kind in het begin nog te vermoeiend is. Om hierin tegemoet te
komen kan u in overleg met de leerkracht de schooltijden aanpassen.
Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt is de procedure als volgt:
• Een maand voordat uw kind naar school mag, neemt de groepsleerkracht bij wie uw kind in de groep
komt, telefonisch contact met u op met de vraag of u uw kind op school laat komen
• De groepsleerkracht zal u ook vragen of u gebruik wenst te maken van de gewenningsregeling, zo ja,
dan maakt de groepsleerkracht hierover ook een afspraak met u
• Het kind krijgt een welkomkaart van de groepsleerkracht toegestuurd.

