
Jenaplan De Kring

Aanmeldprocedure

Kiezen van een basisschool

Het kiezen van een basisschool is bijzonder moment. De basisschooltijd is een belangrijke periode

voor uw kind(eren). Bij het kiezen passeren vaak allerlei vragen de revue, zoals: Hoe is de sfeer op

school? Wat is de visie op onderwijs? Hoe stromen de meeste kinderen uit? Is het een grote of een

kleine school? etc. Veel van deze vragen kunnen we beantwoorden in een persoonlijk gesprek en

tijdens een rondleiding. Daarnaast is veel informatie te vinden op onze website en op de site van

Scholen op de Kaart Op deze site staan alle (basis)scholen van Nederland en kunt u ze met elkaar

vergelijken. Op basis hiervan kan u een goede keuze maken voor een basisschool van uw kind.

Hieronder beschrijven we onze aanmeldprocedure.

Rondleiding

Wanneer u interesse heeft in

de school kan u met een van

de directeuren een afspraak

maken voor een rondleiding

of bezoekt u de

inloopochtend. 

Willibrord: 071-5173312

Rembrandt: 071-5177211

Vooraanmelding

Wanneer u enthousiast bent

over De Kring, kunt u een

vooraanmeldingsformulier

invullen en retourneren aan

de administratie.

Vooraanmelding

Bevestiging vooraanmelding

Wij sturen u een

ontvangstbevestiging . Deze

heeft nog geen wettelijke

basis, in Nederland mag u

uw kind pas officieel

aanmelden vanaf 3 jaar.

Plaatsing of wachtlijst

Binnen 6 weken krijgt u

schriftelijk een reactie met

daarin het besluit of uw kind

geplaatst is bij ons op school.  

Of uw kind geplaatst wordt

hangt o.a. af van het aantal

aanmeldingen, de groepsgrootte

en of we kunnen voldoen aan de

zorg en/of onderwijsbehoeften.

Broers en zussen hebben altijd

voorrang. 

Aanmelding

In het kwartaal voordat uw

kind 3 jaar wordt, wordt de

aanmelding definitief

gemaakt. Hierbij vragen wij

u ook of er grote zorg- en/of

onderwijsbehoeften zijn

waar we als school rekening

mee moeten houden. 

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/8294/RK-Jenaplanschool-de-Kring?school=8294&presentatie=1&sortering=2
https://www.jenaplandekring.nl/ouders/aanmelden-kind/


Plaatsing

Broertjes/zusjes van kinderen die al op De kring zitten worden als eerste geplaatst. Daarna volgt plaatsing op volgorde van

vooraanmelding waarbij wij streven naar een evenredige verdeling jongens/meisjes in een jaargroepde groep. Dat kan

betekenen dat als een meisje eerder op de wachtlijst staat en het aantal meisjes binnen een groep wordt te groot,  jongens

die later aangemeld zijn worden geplaatst.

Wachtlijst

Verandering van

school

Wanneer u uw kind wil

laten overstappen van

een andere school naar

onze school dan volgen

we de volgende

procedure.

Contact met

de IB-er

Onze intern begeleider (IB-er)

gaat met u in gesprek om de

reden van overstap en de

zorgbehoeften van uw kind

te bespreken. Daarnaast

vraagt zij toestemming om

contact op te nemen met IB-

er van de huidige school van

uw kind.

Zij-instroom

Contact met huidige 

school

Onze IB-er gaat in gesprek

met de IB-er van de huidige

school van uw kind en

bespreekt de zorgbehoeften

van uw kind. Alleen als we

kunnen voldoen aan de

zorgbehoeften van uw kind,

kunnen we overgaan tot

plaatsing. Soms is er

aanvullend onderzoek nodig

om de zorgbehoeften goed in

beeld te brengen. Wanneer

dat het geval is, doen we dat

natuurlijk in goed overleg

met u. 

Plek in het juiste 

leerjaar

Allereerst bekijken we of er

plek is in het leerjaar van uw

kind. Wanneer dat het geval

is, neemt onze IB-er contact

met u op.

Wennen

Voor uw kind 4 jaar oud wordt

mag hij/zij 3 tot 5

ochtenden komen wennen in

de groep. Zo leert uw kind de

de stamgroepleider en de

andere kinderen in de groep

kennen. 

Eerste twee weken

Als uw kind 4 jaar oud is, mag

hij/zij naar school. De eerste

twee weken is dit alleen de

ochtenden naar school. Uit

ervaring weten we dat de

eerste weken zeer intensief zijn

en uw kind echt gebaat is bij

een middag rust.

Tot slot

In december en de laatste

maanden van het

schooljaar adviseren wij om uw

kind niet te laten wennen. Dit

i.v.m. de drukte rondom de

feestdagen, het einde van het

schooljaar.

Uitnodiging

Drie tot vier maanden voordat

uw kind 4 jaar wordt ontvangt

u een intakeformulier, waarin

wij informatie over de

ontwikkeling van uw kind

vragen.

Intakegesprek

In dit gesprek maken we

persoonlijk kennis, laten we

uitgebreid het reilen en zeilen

van de groep zien. Daarnaast

bespreken we de ontwikkeling

van uw kind. 

Aanmelding

Uitnodiging

Ongeveer 6 weken voor dat uw

kind start wordt ontvangt u

van de stamgroepleider

(leerkracht) een uitnodiging

voor wendagen en voor een

intakegesprek.


