
Aanmelding en toelating van leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen jonger dan vier jaar
Inschrijven kan het hele jaar door.

Voor het aanmelden van leerlingen maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding

door de school. Dit kan het hele jaar door. Er is ruim de tijd voor informatie, vragen en een rondleiding.

• Leerlingenstop na 30 leerlingen per klas.

• Aangemelde leerlingen na de leerlingenstop kunnen op een wachtlijst worden geplaatst .

• Broertjes en zusjes hebben voorrang op “nieuwe gezinnen” mits zij zich op tijd aanmelden.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de aanmelding en de status. U bent ingeschreven of uw kind kan

op de wachtlijst worden geplaatst. Als uw kind op de wachtlijst staat is deze niet ingeschreven. U doet er

verstandig aan om in dat geval bij een andere school in te schrijven. Nadat zij bij een andere school zijn gestart

worden zij van de wachtlijst verwijderd.

Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een brief, waarin staat bij welke leerkracht uw kind

geplaatst is. De leerkracht neemt ongeveer zes weken voordat uw kind bij ons op school komt contact met u op

om een wenafspraak te plannen voor uw kind. Uw kind mag een- of meerdere dagdelen meedraaien voordat

hij/zij 4 jaar is. Nadat uw kind een aantal weken op school zit neemt de leerkracht contact met u op voor een

gesprek, In dit gesprek bespreken we een aantal praktische zaken en is er ruimte om vragen te stellen.

Wanneer uw kind vier jaar is geworden zal de eerstvolgende schooldag na de verjaardag van uw kind zijn/haar

eerste schooldag zijn.

Uitzonderingen:

• Kinderen die zes weken voor de zomervakantie vier worden komen na de zomervakantie.

• Kinderen die in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar vier worden hebben de mogelijkheid om

de eerste schooldag in te stromen (deze kinderen zijn dan nog 3 jaar).

Wennen op school

Voor kinderen die vier zijn is de nieuwe school een hele belevenis. Ieder kind reageert hier verschillend op. De

eerste twee weken staan in het teken van wennen. Niet alle kinderen redden het meteen om hele dagen naar

school te gaan. Samen met de leerkracht van uw kind overlegt u hoe de wenperiode overgaat naar de normale

schoolweek.

Van de school ontvangt u voor de vierde verjaardag een boekje met praktische informatie: o.a. over de klas, de

benodigdheden, het pauzehapje en de kleutergym.



Aanmelden leerlingen ouder dan vier jaar

Verhuizing:

Wanneer u gaat verhuizen en u wilt uw kind inschrijven bij ons gaan wij eerst kijken of er plaats is. Wanneer er

plaats is in de desbetreffende groep maakt u een afspraak voor een intakegesprek met de schoolleiding. In dit

gesprek ontvangt u informatie over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven, krijgt u een rondleiding door

de school waarin wij u onze praktijk laten zien en waarin u de sfeer van de school kunt proeven.

Indien u uw kind wilt inschrijven op de Bockxmeerschool zal er door de schoolleider of kwaliteitscoördinator

contact worden gezocht met de huidige basisschool. Doelstelling van dit contact is het helder krijgen van de

ontwikkeling van uw kind(deren). Er wordt informatie gevraagd over de cognitieve en sociaal-/emotionele

ontwikkeling. Het is van wezenlijk belang voor inschrijving helder te hebben of uw kind extra zorg nodig heeft

en of wij dit als school kunnen bieden. Na beoordeling van alle gegevens wordt bepaald of tot plaatsing kan

worden overgegaan.

Een andere basisschool binnen Hoorn:

Het komt wel eens voor dat ouders willen veranderen van basisschool binnen de eigen woonplaats. Indien u uw

kind wilt inschrijven op de Bockxmeerschool, volgen wij de volgende procedure:

Wij verwijzen u als ouder altijd terug naar de school waar uw kind nog staat ingeschreven. U dient in gesprek te

gaan met de leerkracht en/of directie over uw zorgen, onvrede of twijfels om samen tot een oplossing te

komen.

Levert dit gesprek niet het gewenste effect, dan staat het u vrij om een afspraak met ons te maken voor een

informatiegesprek. In dit gesprek ontvangt u informatie over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven,

krijgt u een rondleiding door de school waarin wij u onze praktijk laten zien en waarin u de sfeer van de school

kunt proeven.

Indien u uw kind wilt inschrijven op de Bockxmeerschool zal er door de schoolleider of kwaliteitscoördinator

contact worden gezocht met de huidige basisschool. Doelstelling van dit contact is het helder krijgen of er

sprake is van enige problematiek. Het is van wezenlijk belang voor inschrijving helder te hebben wat uw kind

dan aan extra zorg nodig heeft en of wij dit als school kunnen bieden.

Wanneer wij dit goed onderzocht hebben (d.m.v. inzage in dossiers, contacten met hulpverlenende instanties

etc.) gaan wij wel/niet tot inschrijving van uw kind over. Als onderdeel dit onderzoek kan het zijn dat uw kind

een dagdeel les komt volgen op onze school.

Uw kind is officieel ingeschreven wanneer u de bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

De schoolleider behoudt het recht, bij hoge uitzondering, om af te wijken van het beleid.
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