Het aanmelden van een nieuwe leerling in groep 0/1
U heeft onze school gevonden en wil graag verder onderzoeken of Vlinderbos de school is voor uw kind.
We raden nieuwe ouders aan de schoolgids op onze website te downloaden en deze zorgvuldig te
lezen. Voelt u dat Vlinderbos de school is die bij u en uw kind past, bel ons dan voor een afspraak. We
plannen samen een moment waarin u een rondleiding krijgt in de school.
Kiest u voor Vlinderbos, dan kunt u zich inschrijven middels het inschrijfformulier die u kunt opvragen na
de rondleiding of op een later moment bij Eva Boogaard, administratie@vlinderbos.nl, na inschrijving
ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging.
In sommige gevallen wordt een nieuwe leerling vlak voor de zomervakantie 4 jaar. Het beleid van de
school is dat we tot 4 weken voor aanvang van de vakantie kinderen laten starten. Hierna is het in het
belang van uw kind niet wenselijk. Het zijn zeer rommelige weken op school waar zaken wezenlijk
anders lopen dan normaal. Ook vinden wij het verschil tussen de ‘grote’ groep 2 leerlingen die echt klaar
zijn voor de volgende fase (groep 3) en de jongste kinderen van net 4 jaar, heel erg groot. Denkt u a.u.b.
eraan dit met het kinderdagverblijf goed af te spreken zodat u verzekerd bent van een plekje na de 4de
verjaardag tot aan de zomervakantie of 1ste schooldag.
Om te kunnen wennen mag een kind van drie jaar en tien maanden de basisschool maximaal 5
dagdelen bezoeken voor zijn/haar vierde verjaardag. De stamgroepleider, bij wie uw kind komt, neemt
contact met u op. U bent van harte welkom om even met uw kind de sfeer van de stamgroep mee te
beleven. De eerste schoolweken zijn vaak vermoeiend voor 4-jarigen. De stamgroepleider zal uw kind
nauwkeurig volgen, indien nodig adviseert zij om uw kind een middag thuis te houden.
Vanaf 4 weken voor aanvang van de zomervakantie laten wij jonge kinderen niet meer wennen. De
oudste kleuters verlaten dan bijna de basisbouw en de school heeft dan te veel activiteiten. In de laatste
week voor de zomervakantie gaan alle kinderen op een vast moment kennismaken met hun nieuwe
stamgroep. Dan worden ook de nieuwe kleuters uitgenodigd. De kinderen worden leerplichtig op de
eerste schooldag van de maand waarin zij vijf jaar worden.

Beleid zij-instromers
Onder zij-instromers verstaan we kinderen die al een basisschool bezoeken, maar naar onze school
willen overstappen zonder dat er sprake is van een verhuizing. Vaak is er sprake van persoonlijke
onvrede of onderwijskundige onvrede, waardoor ouders en kind niet meer tevreden zijn over hun eerder
gemaakte schoolkeuze.
Wij hanteren een strak toelatingsbeleid voor onze school om er voor te zorgen dat in elke groep een
verantwoord aantal kinderen wordt geplaatst. Per schooljaar wordt bekeken of er zij-instromers
geplaatst kunnen worden. Een toelatingscriterium is het leerlingenaantal met betrekking tot
groepsgrootte. Binnen een goed Jenaplansysteem weegt dit bijzonder zwaar. Als de groep of de zorg in
de groep een grens heeft bereikt hanteren wij een wachtlijst voor zij-instromers. Wanneer er een plekje
vrijkomt wordt er volgens een vast protocol eerst goed naar het kind gekeken. Wanneer uw kind naar
Vlinderbos komt, stelt de vorige school een onderwijskundig rapport voor ons op.
Voordat een kind van een andere school op Vlinderbos kan worden aangemeld, volgen we de volgende
procedure:
●

de ouders informeren de huidige school over hun belangstelling voor Vlinderbos

●

we maken een afspraak met de ouders voor een rondleiding en gesprek

●

de directies hebben contact met elkaar en met hun intern begeleider

●

de intern begeleiders hebben onderling contact

●

indien gewenst volgt een observatie van het kind op onze school of op de eigen school

●

directeur Vlinderbos neemt na bovenstaande contacten opnieuw contact op met ouders

●

we bespreken met de ouders of overstappen kan en indien van toepassing per wanneer

