Postadres:
Postbus 412
5900 AK Venlo

Bezoekadres:
Rijnbeekstraat 8,
5913 GB Venlo
077-8500026
www.talentencampusvenlo.nl info@talentencampusvenlo.nl

2a maart/ april
1. januari
Ouder(s)/ verzorger(s) melden
het kind aan.

School neemt contact op met de ouders waarvan de kinderen 4
jaar worden van juli t/m december.

2b oktober/ november
School neemt contact op met de ouders waarvan de kinderen 4
jaar worden van januari t/m juni

Ad 1.
In januari is het officiële aanmeldmoment voor alle kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden. U kunt dan naar school komen en het voorlopig
aanmeldformulier invullen en dit samen met een kopie van een ID bewijs bij ons achter laten. U krijgt een bevestiging dat het voorlopig aanmeldformulier
in goede orde is ontvangen.

Ad 2a en 2b
Afhankelijk van het moment waarop uw zoon/ dochter 4 jaar wordt, nemen we contact met u op voor een aanmeldgesprek. In dit gesprek bespreken we
heel uitgebreid uw kind. Na dit gesprek zal de school contact opnemen met het KDV of PSZ waar uw zoon/ dochter naar toe gaat. Dit natuurlijk alleen als u
toestemming hebt gegeven. Mocht de school door dit gesprek met het KDV of PSZ nog vragen aan u hebben, dan zal de school contact met u opnemen voor
een vervolggesprek. Als de informatie van het KDV/ PSZ aansluit bij uw informatie en wij schatten in dat wij uw zoon/ dochter kunnen begeleiden in hun
ontwikkeling, dan krijgt u een mail met daarin kort de doorgegeven informatie van het KDV/ PSZ en een brief waarin staat dat uw kind is aangenomen.
Vlak voor de 4e verjaardag van uw zoon/ dochter neemt de leerkracht contact met u op om kennis te maken en af te spreken wanneer uw zoon/ dochter
komt om ‘stoeltje te passen’ en om af te spreken wanneer de eerste schooldag gaat zijn. Normaal gesproken is dit de dag na de 4e verjaardag. Maar in
overleg kan dit ook een ander moment zijn.
Het kan zo zijn dat, door de informatie die u ons hebt gegeven of de informatie van het KDV/ PSZ, wij inschatten dat wij uw zoon of dochter niet goed in zijn/
haar ontwikkeling kunnen begeleiden. Op dat moment gaan wij, samen met u, op zoek naar een school die dit wel kan. Dit kan een andere basisschool zijn
maar dit kan ook de Speciale basisschool of het Speciaal onderwijs zijn. Als dit laatste van toepassing zou zijn dan gaat dit altijd via het ondersteuningsloket.
In dit ondersteuningsloket zitten professionals die met ons meekijken en meedenken welke school uw kind het beste kan helpen. Zie ook de schoolgids voor
meer informatie.

