Het inschrijfformulier is ontvangen. Hoe nu verder?
In deze brief treft u informatie aan over de volgende punten:
1. In welke kleuterklas komt mijn kind?
2.Wie wordt de leerkracht van mijn kind?
3. Wennen als 3-jarige
4. Start schoolloopbaan 4-jarige
5. Wennen als 4-jarge
6. Wachtlijst

1. In welke kleuterklas komt mijn kind?
Uw kind komt wordt ingedeeld in kleuterklas A, B, C, D (noord) of E (noord) *
Over de samenstelling van de kleuterklas:
De samenstelling gaat als volgt: De school bepaalt de groepsindeling van de kleuters. Het
schoolorganisatorisch belang gaat hierbij altijd boven individueel belang. De samenstelling
van de kleuterklassen geschiedt als volgt: broertjes en zusjes, tweelingen, daar waar mogelijk
en indien gewenst, bij elkaar in de klas; een goede verdeling jongens/meisjes; harmonische
verdeling van zomer- en winterkinderen. Doel: een zo evenwichtig mogelijke samenstelling
klas.
*klassenindeling onder voorbehoud
2. Wie wordt de leerkracht van mijn kind?
Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt zal de leerkracht telefonisch contact
met u opnemen voor een kennismakingsgesprek en dan hoort u de naam van de leerkracht.
Naam van de leerkracht
Vindt dit telefoongesprek plaats in de loop van het schooljaar, dan is de naam van de
leerkracht meestal bekend. Gebeurt dit rondom de zomervakantie en de start van een nieuw
schooljaar, dan is dit meestal nog niet bekend.
3. Wennen als 3-jarige en het kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van uw kind
tot nu toe en worden er waar mogelijk of gewenst maximaal vijf wendagen afgesproken voor
uw 3-jarige. Ook ontvangt u de schoolgids en de schoolgidsmap.
Uw 3-jarige is voor maximaal 5 dagen verzekerd voor ongevallen. Daarom hanteren wij
maximaal 5 wendagen.

4. Start schoolloopbaan 4-jarige
De eerste echte schooldag vindt plaats op de dag nadat uw kind vier jaar geworden is.
In verband met vakanties kan deze eerste schooldag ook later plaatsvinden en dat gebeurt in
overleg.
5. Wennen als 4-jarige
Het wennen wordt langzaam opgebouwd: bijvoorbeeld de eerste week 2 korte dagen, de
tweede week één lange en 2 korte dagen, enzovoort, in overleg met de leerkracht. De totale
wenperiode neemt meestal 6 weken in beslag. Na 6 weken zijn de kinderen 4-5 dagen
wekelijks op school. De wendagen spreekt u met de leerkracht af. Dit kan ook tijdens het
kennismakingsgesprek.
Wij hechten eraan dat de kinderen regelmatig op school zijn en dat ze meedoen met het ritme
van de klas, immers, ritme en regelmaat zijn gezondmakend. Ook rekenen de klasgenoten op
uw kind, i.v.m. het spelen. Vanuit sociale veiligheidsoogpunt is het van belang dat uw kind zo
vlot en zo goed mogelijk went aan het ritme van naar school gaan en het klassenritme.
Leerplicht:
Een 4 jarige is niet leerplichtig. Tegelijkertijd staat in de wet dat uw kind, zodra deze op
school is, zich moet houden aan de regels van school. Dit betekent dat ongeoorloofd verzuim
niet van toepassing is op uw 4-jarige.
Aangezien u zich wel moet houden aan de regels van de school, wordt gevraagd om in de
gevallen dat uw kind niet aanwezig kan zijn, een verzuimformulier in te vullen waarop de
direct altijd een akkoord geeft. Dit is wel nodig i.v.m controles die door de
leerplichtambtenaar worden uitgevoerd. Ziekmeldingen dient u altijd telefonisch door te
geven via het daarvoor bestemde telefoonnummer, zie schoolgids.
6. Wachtlijst
In het geval dat wij uw kind niet direct kunnen plaatsen, komt u kind op de wachtlijst. Meestal
gebeurt dit rondom de zomervakantie en betekent dit dat uw kind na de zomervakantie kan
gaan starten op school. Het kan ook zijn dat de klas voor het leerjaar van uw kind vol zit.
Als dit zich voordoet, krijgt u hierover bericht.

