Samen leren maakt sterk

Inschrijving / aanmelding nieuwe leerlingen (versie: 19 december 2019)
januari

gemeente Opmeer informeert de ouders over aanmelding van hun kind op
één van de basisscholen in de gemeente

februari

inschrijfweek: open ochtend / -middag: informatie & aanmelding leerlingen

maart

voor 31 maart aanmeldformulier + formulier toestemming gebruik
persoonsgegevens (AVG) uiterlijk inleveren i.v.m. schoolorganisatie. (op de
website kunt u tevens het aanmeldingsformulier downloaden)

Persoonlijke
rondleiding

altijd mogelijk op afspraak.

maart

uitgangspunt is tot 6 weken voor de zomervakantie geen nieuwe kinderen op
school. De ouders van deze leerlingen worden in maart geïnformeerd over
het instromen van hun kind voor of na de zomervakantie.

april / mei

school bevestigt de aanmeldingen van nieuwe leerlingen (bevestiging van
aanmelding / inschrijving).

juli

kijkmiddag voor de leerlingen, die de dinsdag na de zomervakantie op school
komen (zie *).

juli

leerlingenlijsten voor het nieuwe schooljaar worden verspreid.

1ste dinsdag na de
zomervakantie

* eerste schooldag voor leerlingen die voor en tijdens de zomervakantie 4
jaar geworden zijn.

kennismaken met de
basisschool &
uitzonderingen

kinderen komen op school de dag nadat zij vier jaar geworden zijn. Vier
weken voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders gebeld door
de leerkracht, met de vraag om een middag en een ochtend (zo dicht mogelijk
bij de verjaardag) te plannen waarop hun kind mag komen kijken in de groep.
● Kinderen die in de zes weken voor of in de eerste twee weken na de
zomervakantie 4 jaar worden komen in het nieuwe schooljaar op
school. In juli worden deze kinderen voor een kijkmiddag
uitgenodigd. Zij beginnen de eerste dinsdag na de zomervakantie (in
het nieuwe schooljaar) op school.
● Met de ouders van de kinderen die in de vier weken voor de
kerstvakantie 4 jaar worden maken wij een specifieke afspraak. Vanaf
2018-2019 is er sprake van maatwerk, er wordt een weloverwogen
beslissing gemaakt over het moment dat het kind op school komt.
Denk aan: Wat vinden ouders? Kan het kind het aan? Komt hij/zij hele
of halve dagen? Kan het met de feesten meedoen? enz.

verandering van
basisschool /
tussentijdse
aanmelding

Als u uw kind op de Bonifatius wilt inschrijven, maakt u een afspraak bij het
directieteam. Na uw (tussentijdse) aanmelding nemen wij contact op met de
school waar uw kind op dat moment ingeschreven staat. Daarna wordt in
overleg met de directeur beslist over de toelating. Uw kind is officieel
ingeschreven wanneer u de bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.
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Binnen vier tot zes weken nadat uw kind bij ons op school is gestart, neemt
de leerkracht van uw kind contact met u op voor een gesprek.
Bij kleuters wordt tijdens het intakegesprek het ‘entreeformulier’ ingevuld /
besproken.
intakegesprek
zij-instromers /
nieuwe leerling

Bij een tussentijdse aanmelding (zij-instromer) maakt de leerkracht een
afspraak voor een intakegesprek, het intakeformulier zij-instromers wordt
dan ingevuld / besproken. Valt het moment van zij-instromen tegelijk met het
begin van het schooljaar, dan wordt het formulier ingevuld / besproken
tijdens het startgesprek.
Mocht hier specifieke zorg uitkomen dan geeft de leerkracht dit door aan de
Intern Begeleider.
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