Aanmelden en inschrijven leerlingen
Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband
met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze
planning kunnen we daar dan rekening mee houden. In het voorjaar verschijnt er een flyer
vanuit de gemeente Dalfsen waarin de ouders van toekomstige leerlingen worden
uitgenodigd hun kind(eren) op te geven bij één van de basisscholen in Dalfsen of directe
omgeving. Overdag is er open huis en ook ’s avonds is er gelegenheid om de school te
bezoeken. Tijdens het open huis kunnen nieuwe ouders nader kennismaken met de school.
Ze krijgen de gelegenheid de school in bedrijf te bekijken en vragen te stellen. Ouders krijgen
een informatiepakketje mee naar huis en/of kunnen hun kind direct aanmelden.
Ook is er altijd de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken. U kunt dan een
kennismakingsgesprek plannen met de directeur van de school. Tijdens dat gesprek krijgt u
informatie over de school, we laten u de school in bedrijf zien en er is gelegenheid tot
(persoonlijke) vragen. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften
van uw zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw
zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u
vervolgens de aanmelding schriftelijk te doen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving
kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan
voldoen speelt bij deze beslissing een rol. Wanneer de school niet aan de
onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee
naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter
nodig heeft. Nadat het aanmeldformulier door de directie is bekeken en akkoord bevonden,
wordt u kind middels het inschrijfformulier ingeschreven.
Wanneer uw kind op de school is ingeschreven, worden de gegevens van uw kind in de
schooladministratie ingevoerd.
Na het inschrijven van kleuters geldt het volgende:
De school ontvangt van de voorschoolse educatie een overdrachtsformulier.
We gaan ervan uit dat de vierjarige kleuter zindelijk is.
4 Tot 6 weken voordat de kleuter 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van de groep contact op
met de ouders om samen af te spreken wanneer de kleuter mag komen wennen.
Ná de 4e verjaardag kan uw kind officieel starten.
Als enige uitzondering hierop gelden de laatste zes weken vóór de zomervakantie. In
verband met de grootte en samenstelling van de groepen en de rust voor uw kind gaan de
kinderen die in deze weken jarig zijn pas na de zomervakantie naar onze school. Zij worden
alleen uitgenodigd op het “doorschuifmoment” (tevens wenmoment) van de gehele school.
Wordt uw kind in de maand december 4 jaar, dan wordt er in overleg met u gekeken naar de
wenmomenten in de maand november en eventueel besproken om te starten na de
kerstvakantie.
De vierde verjaardag van uw kind wordt niet op school gevierd.
De leerkracht van de groep maakt een afspraak voor het “dit ben ik”-gesprek. Dit gesprek
vindt plaats ongeveer 3-6 weken nadat uw kind gestart is op school. Tijdens dit gesprek
wordt het ingevulde formulier besproken en krijgen de ouders een informatieboekje over de
gang van zaken in groep 1.

Bij de start van het schooljaar vindt er na ongeveer 3 weken onderwijs een informatieavond
plaats op school voor alles ouders van de kinderen uit de kleutergroepen. Alle ouders van de
nieuwe kleuters die later in het jaar instromen worden ook uitgenodigd voor deze avond van
de groep en krijgen dan bijvoorbeeld ook de jaarkalender uitgereikt.
Bij het aannemen van kinderen in de groepen 2 t/m 8 geldt in principe dezelfde procedure.
De school ontvangt een onderwijskundig rapport, waarin de schoolgegevens van de vorige
school worden overgedragen. Na inschrijving kan uw kind de school bezoeken, de sfeer
proeven en een dagje meedraaien in de nieuwe groep.
De leerkracht van de nieuwe leerlingen nodigt de ouders na een aantal weken uit voor een
extra kennismakingsgesprek, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling centraal staan.
Zorgplicht:
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de directeur na overleg met ouders en team kan
besluiten een kind niet toe te laten, of toe te laten met een proeftijd van een half jaar indien
er sprake is van een zorgelijke achtergrond of cognitieve en/of gedragsmatige problemen.
Dit advies wordt gegeven op grond van
Ernstige gedrag- en/of leerproblemen, waarvoor wij niet de deskundigheid hebben, om die
problemen op een goede en vakkundige en verantwoorde manier aan te pakken.
Kinderen met een zodanige handicap dat een goede opvang niet mogelijk is: hetzij logistiek
dan wel in individuele begeleiding in de ontwikkeling.
De groepssamenstelling en/of grootte van de groep die een aanname niet toelaat
We hanteren hierbij de volgende afspraken:
Met de ouders wordt bekeken welke specifieke zorg wij kunnen bieden en welk
onderwijskundig concept nodig is voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Met de ouders wordt besproken welke school de nodige ondersteuning wel kan bieden.
De betrokken leerkracht moet de mogelijkheid hebben tot bijscholing
Ouders moeten open staan voor mogelijk verder onderzoek en/of begeleiding

