Aanmeldprocedure:
Vanaf de leeftijd van ong. 2,5 jaar kunnen ouders hun kind aanmelden voor onze school. Dit gebeurt
meestal op de Gemeentelijke centrale aanmeldingsdatum in januari. Hiervan krijgt u ook thuis bericht
vanuit de Gemeente. Hier staat in wanneer deze centrale aanmelding is en wat u dient mee te nemen
tijdens de aanmelding.
Enkele weken voor de centrale aanmelding is er een informatieochtend voor nieuwe ouders. U kunt
de school dan bezoeken onder schooltijd en zo krijgt u een goed beeld van onze school en ervaart u
de sfeer. We leiden u dan rond, vertellen u over ons onderwijs en wat wij belangrijk vinden binnen
onze school. Natuurlijk is er dan ook voldoende gelegenheid om al uw vragen te stellen.
Na de rondleiding door onze school ontvangt u ook het inschrijfformulier en een flyer van onze
school.
U kunt ook op een ander moment een afspraak maken om kennis te maken met onze school.
Tijdens de centrale aanmelding levert u het inschrijfformulier in. In een kort gesprek met een van de
leden van het MT worden de formulieren doorgenomen en het vervolgtraject besproken. Na de
schriftelijke aanmelding krijgt u hiervan een bevestiging per mail. Daarin kunt u ook het vervolgtraject
tot moment van plaatsing lezen.
De plaatsing wordt pas definitief na het intakegesprek dat nog volgt.
Voordat uw kind instroomt, ontvangt u van school een uitnodiging voor een intakegesprek. Ook
ontvangt u dan een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Uw antwoorden vormen de basis
van het gesprek. Dit is een gesprek van ongeveer 45 minuten met de teamleider en de
groepsleerkracht van uw kind. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Met deze
gegevens kunnen wij dan de start van uw kind zo optimaal mogelijk laten verlopen. Na dit gesprek
wordt uw inschrijving ook definitief.
Ook kunt u dan van de gelegenheid gebruik maken om tijdens dit gesprek nog vragen te stellen.
De vragenlijst en een kort verslagje van het intakegesprek wordt samen met de aanmelding het
eerste document in het dossier van uw kind.
Daarnaast nemen we de samenwerkingsovereenkomst ouders – school door.
Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van uw kind.
Die gedeelde verantwoordelijkheid brengt een vorm van samenwerking en wederzijdse
betrokkenheid met zich mee. Omdat de samenwerking van school en ouders mede de basis is voor
een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind, hebben wij een aantal afspraken daarover
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat zowel wat ouders van de school kunnen
verwachten als wat de school van de ouders verwacht. Het is een intentieverklaring waarin is
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beschreven dat beide partners, in het belang van uw kind, bepaalde verantwoordelijkheden op zich
nemen en er kort gezegd ‘samen voor gaan’.
We weten dan van elkaar waar wij elkaar op aan kunnen spreken.
Deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld in samenwerking met Medezeggenschapsraad,
Oudervereniging, Team en Directie.

Vervolgens ontvangt u, voordat uw kind instroomt, een uitnodiging voor het “stoeltje passen”. Uw
kind mag op de dinsdagmorgen, voorafgaand aan de vakantie waarna uw kind instroomt, een
ochtend komen meedraaien in de groep. Zo kan uw kind alvast wennen aan de juf, de klasgenootjes
en het klaslokaal.
Op onze school maken wij gebruik van 5,of 6 instroommomenten:
- na de Zomervakantie
- na de Herfstvakantie
- na de Kerstvakantie
- na de Carnavalsvakantie
- na de Meivakantie
- (na Pinksteren)
Het instroommoment na Pinksteren hangt af van het schooljaar. Als we laat zomervakantie krijgen
dan is er nog een instroommoment na Pinksteren.
Uw kind start dan bij ons in groep 1 op het instroommoment dat het dichtst ligt bij de dag waarop uw
kind 4 wordt.
Kinderen die tijdens de laatste 5 weken voor het begin van de zomervakantie 4 jaar worden, stromen
pas in na de zomervakantie. Dit heeft ermee te maken dat de laatste 5 weken op school vallen in een
drukkere periode van het schooljaar en daardoor niet zo geschikt zijn voor uw kind, maar ook voor de
groep om in te stromen.
Om het dossier verder compleet te maken ontvangt school ook graag het observatieverslag van
PSZ/KDV uw kind. Deze gegevens worden altijd eerst met u doorgesproken en worden vervolgens pas
na goedkeuring door u aan school verstrekt. Hier dient u zelf voor te zorgen. Ook dit verslag komt in
het dossier van uw kind.
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