Aanmelden nieuwe leerling
Toelating kleuters
Een dag nadat uw kind vier is geworden, mag het naar groep 1 van de
basisschool. In overleg met de leerkracht kunt u uw kind van tevoren al
een tweetal dagdelen laten “proefdraaien”. In de praktijk betekent dat dat
de leerkracht van uw kind ongeveer een maand van tevoren contact met
u opneemt, over de wijze waarop u uw kind alvast wil laten kennis maken
met de school. Vanaf vijf jaar zijn de kinderen leerplichtig.

Het is onze wens vanwege praktische redenen de laatste maand voor de zomervakantie geen nieuwe leerlingen meer in
groep één te laten instromen. De peuterspeelzaal Repelsteeltje en de Stichting Kinderopvang Schoonhoven hebben
aangegeven dat het voor hen geen probleem is kinderen eventueel maximaal een maand langer onder hun hoede te
houden. Uiteraard is het bovenstaande een kwestie van goed en voortijdig overleg met elkaar. Per slot van rekening gaat
het om een wens onzerzijds die ook mede ondersteund wordt door onze Medezeggenschapsraad.
In- en uitschrijven
Nadat een rondleiding en een kennismakingsgesprek - waarin o.a. de volgende aspecten ter sprake zullen worden gebracht:
de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, de speel-leerontwikkeling, de taalontwikkeling, de motoriek en
eventueel voor de school belangrijke medische gegevens - hebben plaatsgevonden en de directie zich ervan heeft kunnen
overtuigen dat de zorg die voor het kind wordt gevraagd ook daadwerkelijk kan worden geboden, kan uw kind worden
ingeschreven. Dit gebeurt door de schoolleiding. Aan de hand van twee formulieren: een inschrijfformulier en een
overdrachtsformulier, dat in Schoonhoven door de voor- en vroegschoolse instellingen wordt gehanteerd. In geval van twijfel
zal een beroep worden gedaan op de deskundigheid van de intern begeleider. Alle vertrouwelijke gegevens vallen onder het
recht op privacy en worden als zodanig behandeld. Ook het uitschrijven gebeurt door de schoolleiding. Bij het verlaten van
de school wordt altijd met de volgende school contact opgenomen. Het is gebruikelijk dat de school aan de volgende school
een onderwijskundig rapport toestuurt.

