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Protocol intake kleuters
1. Ouders bezoeken de school:
 op de informatieavond
 op de inloopdagen
 op een persoonlijke afspraak
2. Het inschrijfformulier wordt bij de directie ingeleverd.
3. De directie stuurt per omgaande post een bevestiging van de inschrijving.
4. De groepen worden in overleg met de onderbouw samengesteld op de volgende
gronden:
 Verdeling jongens/meisjes
 Verdeling zorgzwaarte
 Verdeling in aantal
5. Zes weken voordat de leerling vier jaar wordt, belt de leerkracht van de leerling
naar de ouders voor het maken van de eerste wenafspraak.
6. De eerste wenafspraak duurt ongeveer een uur en de ouders mogen daarbij
aanwezig zijn. In overleg met de ouders wordt gekeken of de leerling langer blijft.
7. De intakeformulieren worden uitgedeeld bij het eerste huisbezoek. Dit huisbezoek
vindt ongeveer drie weken voor de eerste echte schooldag plaats en duurt
maximaal een uur.
De leerkracht bespreekt de vragen van het intakeformulier en de volgende
punten:
 De leerkracht bekijkt de kamer van de leerling.(optie)
 De leerkracht bespreekt de komende activiteiten, waarbij de aanwezigheid
van de ouders welkom is.
De ouderverklaring en het informatieblad over de basisschool worden
achtergelaten.
8. Op de tweede en derde wenafspraak is de leerling een ochtend aanwezig.
9. Twee dagen voordat de leerling vier jaar wordt stuurt de directie de leerling een
verjaardag/welkomkaart.
10. Als de leerling vier jaar is mag hij/zij naar school. In overleg met ouders en
leerkracht wordt bepaald of de leerlingen alle dagen volledig naar school gaat.
11. Tijdens de rapportbesprekingen in december en juni wordt de voortgang van de
ontwikkeling van de leerling besproken. In maart is er een extra gelegenheid voor
een gesprek.
Voor de leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn geldt de volgende procedure:
12. De leerlingen worden door de directie uitgenodigd bij het wisseluur in de laatste
schoolweek.
De directie zorgt voor opvang van de ouders.
13. Het huisbezoek vindt in overleg met de ouders in het nieuwe schooljaar plaats.
14. Zie verder vanaf punt 9.
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