Procedure van aanmelding ’nieuwe’ kleuters schooljaar
Periode:
Begin
schooljaar

Activiteiten en werkwijze
Informatieavond voor alle ouders van de ‘nieuwe’ kleuters door leerkrachten
groep 1/2 en directie.
Hier zijn alle ouders die interesse hebben welkom
Ouders melden hun kind aan op school via het aanmeldformulier en
ontvangen een bewijs van inschrijving van de directie.
U kunt zelf contact opnemen met de directie voor een intakegesprek en een
rondleiding door de school onder schooltijd, om de school “in bedrijf” te
ervaren. Uw kind is hiervoor ook van harte welkom.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er ook een inloopmoment voor
meerdere ouders gepland worden.
Uw kind wordt ingedeeld in een klas, hierbij houden we zo veel mogelijk
rekening met wensen van ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes en de samenstelling van de groep.

2 maanden
voor de 4e
verjaardag

De ‘nieuwe’ kleuter wordt over 2 maanden 4 jaar.
Ouders krijgen de formulieren voor de warme overdracht toegestuurd door
de school. Deze formulieren worden ingevuld door de ouders en de
pedagogisch medewerker (van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) en
vervolgens teruggestuurd naar school.
Hierdoor zorgen we voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de
leerling.
De ‘nieuwe’ kleuter wordt ingedeeld in groep 1/2.
De leerkracht van de groep maakt samen met de pedagogisch medewerker
een afspraak voor een gesprek en nodigt de ouders uit hierbij aanwezig te
zijn.
Het gesprek tussen de leerkracht groep 1/2, de pedagogisch medewerker en
de ouders vindt plaats.
De pedagogisch medewerker leidt het gesprek en de leerkracht maakt
aantekeningen (deze worden gelijk voor ouders en pedagogisch
medewerker).
In deze periode komt de ‘nieuwe’ kleuter ook enkele dagdelen ( 10 )
wennen op school. Deze wenmomenten worden in overleg met de
leerkracht ingepland.
De ‘nieuwe’ kleuter start in de groep.
Afhankelijk van de geboortedatum, de ontwikkeling en de periode van het
schooljaar wordt de instroomdatum concreet gemaakt.

Tussen 1 en 2
maanden voor
de 4e
verjaardag
1 maand voor
de 4e
verjaardag

1 dag na de 4e
verjaardag

3 maanden na
de start op
school

Dit betekent dat als het kind 1 maand voor het eind van het schooljaar 4
wordt, het kind in het nieuwe schooljaar naar school mag, het mag al wel 10
dagdelen meedraaien.
Na ongeveer 3 maanden vindt het eerste gesprek plaats op school, tussen
ouders en de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt de start op de basisschool
besproken. Kinderen die starten in een nieuw schooljaar, gaan mee in de
reguliere gesprekkencyclus.

