Aanmelden nieuwe leerlingen

Oproep tot aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt door middel van het plaatsen van een advertentie in een
plaatselijk advertentieblad. Dit is een gezamenlijk initiatief van de basisscholen. Ouders waarvan de kinderen
het volgend schooljaar 4 jaar worden, kunnen hun kind bij een van de basisscholen in de gemeente in laten
schrijven op een vooraf vastgestelde datum. Wilt u vooraf meer informatie over de school dan kunt u altijd
contact opnemen met ons. U kunt dan mondelinge- of schriftelijke informatie krijgen. Uiteraard kunt u ook een
bezoekje brengen aan de school om het werk in de praktijk te komen bekijken.
Toelatingsprocedure:
- Ouders melden hun kind aan op onze school. Dit is een voorlopige aanmelding.
- 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt krijgen de ouders een intakeformulier toegestuurd. Dit
moeten zij invullen en meenemen naar het intakegesprek.
- De IB-er en de onderbouwcoördinator hebben 8 weken voordat het aangemelde kind 4 jaar
wordt een intakegesprek met de ouders.
- Als de ouders toestemming geven wordt er contact gezocht met de leidster van de
speelleergroep en wordt informatie over het kind opgevraagd.
- Op basis van deze informatie wordt een afweging gemaakt of het kind toelaatbaar is op onze
school.
- Als het kind toelaatbaar is wordt de voorlopige aanmelding omgezet in een definitieve
aanmelding.
- Vanuit de Speelleergroepen worden aan de hand van een overdrachtsformulier, de gegevens van
de peuter overgedragen aan onze basisschool. Dit gebeurt nadat de ouders hiervoor hun
toestemming hebben gegeven.
- Als er twijfel is omtrent de toelaatbaarheid van het kind omdat de school niet weet of het de
zorg die het kind nodig heeft kan bieden zal de school overgaan tot vervolgonderzoek. Dit kan
bestaan uit het raadplegen van een deskundige, invullen van een vragenlijst, observatie door IB-er/
onderbouwcoördinator thuis, op de speelleergroep of op het kinderdagverblijf.
- School is dan verplicht binnen 6 weken een beslissing te nemen, eventueel verlengd met 4
weken.
- Mocht school besluiten dat het kind niet geplaatst kan worden dan moet dit besluit schriftelijk
onderbouwd worden. Hulpvragen met betrekking tot het kind worden concreet geformuleerd en de
zorgcapaciteit van de beschikbare groepen moet worden beschreven.
- Bij zij-instroom vanuit een andere basisschool zal dezelfde procedure gevolgd worden. Afhankelijk
van de leeftijd van het kind zal de onder- of bovenbouw coördinator samen met de IB-er het
intakegesprek voeren. Ook zal er contact gelegd worden met de school van afkomst. Samen met
deze school zal bekeken worden of, in het geval waar het zorgleerlingen betreft, een overstap in
het belang van het kind is.
Als de definitieve aanmelding een feit is krijgen de ouders informatie over belangrijke zaken thuis
gestuurd. Tevens ontvangt het kind een uitnodiging om een aantal dagdelen (maximaal 5) te komen
kennismaken met de leidster(s) en de andere kinderen van de stamgroep.

