Van aanmelden tot schoolstart voor ouders met peuters die geen gebruik maken van
onze voorschoolse voorziening en voor zij-instromers (uw kind zit al op een basisschool).
✓ Neem telefonisch contact op met school voor informatie en kennismaking.
✓ Ouders besluiten tot aanmelden: Aanmeldformulier invullen en inleveren bij directie.
(zie website)
✓ Ouders ontvangen brief met bevestiging van aanmelding.
✓ Zij-instromers: Wij nemen contact op met de huidige school van uw kind voor
informatie.
✓ -Peuters:
Ongeveer 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt krijgen ouders een uitnodiging
voor een intakegesprek (incl. intakeformulier). Het intakegesprek vindt plaats met
directie en IB-er.
Zij-instromers:
Ouders krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt
plaats met directie en IB-er.
✓ Het intakegesprek:
-Peuters:
Ouders en hun kind zijn samen aanwezig. De volgende documenten nemen ze mee
naar het intakegesprek: intakeformulier, gegevens voorschoolse voorziening, andere
relevante gegevens die van belang zijn voor de aanmeldprocedure om zo een duidelijk
beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften van het kind.
-Zij-instromers:
Ouders zijn aanwezig bij dit intakegesprek en nemen de volgende gegevens mee:
gegevens van huidige school en relevante gegevens die van belang zijn voor de
aanmeldprocedure om zo een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften
van het kind.
✓ Besluit tot aanname van uw kind op onze school: Directie en Ib-er bepalen aan de
hand van de gegevens/informatie over uw kind of wij tegemoet kunnen komen aan de
onderwijsbehoeften van uw kind. Indien wij niet tegemoet kunnen komen aan de
onderwijsbehoeften, gaan wij niet over tot plaatsing.*
✓ Bij plaatsing op onze school, krijgt u telefonisch bericht van ons en later een
bevestiging op papier.
✓ Ouders vullen een inschrijfformulier in.
✓ Plaatsing in een groep. De school bepaalt de plaatsing van het kind in een groep.
We hanteren de volgende criteria voor plaatsing in welke groep uw kind komt:
de ondersteuningsbehoefte van uw kind in relatie met een evenwichtige verdeling
van ondersteuninging beide kleutergroepen en andere groepen, het aantal
kinderen in de groepen en indien het mogelijk is, een evenwichtige verdeling van
jongens en meisjes. Voorkeuren van ouders nemen wij niet mee in onze
beslissing.
✓ De ouders nemen contact op met de leerkracht over afspraken van 5 wendagen voor
startende kleuters in groep 1 en 1 wendag voor een kind die instroomt in de overige
groepen. Samen met de leerkracht bespreekt u alle zaken die de groep betreft.
✓ Nieuwe kleuters stromen niet meer in, in de laatste 4 weken voor de zomervakantie.
✓ Bij schoolstart: u krijgt van ons een tokenbrief: dit is een brief met inlogcode voor de
ouder-informatiesite van onze school. Deze heet “ouderportaal”.

✓ Bij startende kleuters in groep 1: Na schoolstart gaat de leerkracht 8 weken het kind
observeren en vult een observatielijst in. Deze bespreekt de leerkracht met de ouders.
We kunnen dan bepalen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

*Meer informatie hierover: Het toelatingsbeleid van onze stichting Wijzers in Onderwijs staat
op de website www.wijzersinonderwijs.nl.

