Informatie voor nieuwe ouders
Wij informeren u graag over het aanmelden van uw kind en onze intake van nieuwe
leerlingen. Basisschool Op Weg wil een school zijn voor alle kinderen in Vorstenbosch, maar
als dorpsschool zijn we ook realistisch. Door de grootte van onze school hebben we niet alle
expertise in huis om alle kinderen op onze school een perfecte leeromgeving te bieden.
Inschrijfmiddag
Ieder jaar in maart houden wij een inschrijfmiddag. Op deze middag zijn alle ouders met
kinderen die in de loop van het volgend schooljaar vier worden, welkom. Ook kinderen die
vóór 1 oktober van het jaar daarop vier jaar worden nodigen we graag uit. U kunt een kijkje
nemen in de school terwijl de school in volle gang is en uw kind eventueel inschrijven.
Aanmelden en aanmeldingsformulier
Als u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u om een aanmeldingsformulier
in te vullen. Daarna ontvangt u een bevestiging per mail dat het aanmeldingsformulier goed
is ontvangen. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website of in de hal van onze
school.
Intake
Wanneer
Zes weken voordat
de nieuwe leerling
4 jaar wordt.

Wie
Groepsleerkracht

Zes weken voordat
de nieuwe leerling
4 jaar wordt.

Groepsleerkracht

Twee weken
voordat de nieuwe
leerling 4 jaar
wordt.

Groepsleerkracht

De dag nadat de
leerling 4 jaar is
geworden
Ongeveer drie
maanden nadat de
leerling 4 jaar is
geworden

Wat
Er wordt een envelop met info aan de ouders gegeven.
In deze envelop zit:
- een brochure van de groep
- een uitnodiging voor de kijkochtenden
- een kaart voor kinderen
Er wordt een mail naar ouders gestuurd met daarin het
intakeformulier. Zodra het formulier is teruggestuurd
kan uw kind komen oefenen en plannen wij het
gesprek. Het is ons doel om ouders te spreken voordat
de leerling op school is geweest.
De nieuwe leerling komt vier ochtenden van 8:25 tot
11:45 naar school. Dit zijn de kijkochtenden. Deze zijn
over de week verdeeld.

Groepsleerkracht

Het intakegesprek vindt plaats nadat ouders ons het
intakeformulier hebben teruggestuurd.
De nieuwe leerling gaat voor het eerst naar school toe.

Groepsleerkracht

Ouders worden uitgenodigd voor het eerste
welbevindingsgesprek. Leidraad is hierbij ‘Kijk,’ ons
leerlingvolgsysteem in de onderbouw.

Een uitzondering op deze procedure is de periode direct voor en direct na de zomervakantie.
Doordat in die weken de meeste leerlingen instromen, is het niet altijd mogelijk om de
bovengenoemde procedure precies te hanteren. Kinderen die in de laatste zes weken voor
de zomervakantie jarig zijn, starten na de zomervakantie. Het kijkmoment is dan tijdens het
wisseluurtje. Het intakeformulier wordt bij de uitnodiging van het wisseluurtje meegegeven.
Het intakegesprek vindt dan voor of na de zomervakantie plaats.

Zindelijkheid en de start op de basisschool
Wanneer de kinderen bij ons op school starten, verwachten we dat ze zindelijk zijn. Indien
kinderen op de geplande instapdatum nog niet zindelijk zijn, gaan wij met ouders in overleg
hoe de instroom op de basisschool opgepakt gaat worden. Mogelijk wordt de start op school
uitgesteld. Pas als het kind overdag zindelijk is, kan het de gehele dag naar school. Met
uitzondering van uitgestelde zindelijkheid door medische oorzaken. Meer informatie over dit
onderwerp kunt u op onze website vinden bij onze schooldocumenten onder het kopje
ouders.
Samenwerking kinderopvang/peuterspeelzaal
Basisschool Op Weg werkt nauw samen met Kinderdagopvang Stap voor Stap en
peuterspeelzaal Piccino. Dat vertaalt zich in een warme overdracht van kinderen, zodat
kinderen een goede start kunnen maken als zij voor het eerst naar school gaan.
Rondleiding
Mocht u de inschrijfmiddag hebben gemist, maar wilt u toch graag een keer rondkijken,
neem dan contact op met de directeur om een rondleiding te plannen.

