Aanmelding nieuwe leerlingen

1. Op de speciale avond, waarin ouders/verzorgers hun kind kunnen (voor)aanmelden wordt
het vooraanmeldingsformulier (voorzijde) ingevuld. Ook wordt er een kopie van de zorgpas
gemaakt.
Dit geldt ook voor een tussendoor aanmelding, indien de tijd tot de komst van het kind meer
bedraagt dan 12 weken.
De schoolleider bewaart het vooraanmeldingsformulier en kopie zorgpas. De gegevens
worden in Parnassys gezet, zodat het voor schoolleider en leerkracht instroomgroep
inzichtelijk is, wie er wanneer kan worden verwacht.
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Twaalf (12) weken voor de dag dat het kind komt wordt het aanmeldingsformulier van het
SWV + een begeleidend schrijven + een retourenvelop door de schoolleider aan de
ouder(s)/verzorger(s) verstrekt.
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Tien (10) weken voor de dag dat het kind komt, is het aanmeldingsformulier geretourneerd.
De IB-er kijkt naar de inhoud van het aanmeldingsformulier.
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A. Er is geen reden om het kind niet in te schrijven. Het formulier gaat in het dossier.
De IB-er maakt daarvan melding bij de ouder(s) / verzorger(s).
Op de dag dat het kind voor het eerst de school bezoekt, laat de schoolleider/ leerkracht
de ouder de achterzijde van het vooraanmeldingsformulier invullen en ondertekenen.
De leerling is ingeschreven.
B. Er is wel reden tot bespreking n.a.v. het aanmeldingsformulier.
De IB-er schakelt de schoolleider en eventueel de leerkracht (instroomgroep) in ter
bespreking.
a. Na bespreking is er geen reden om het kind niet in te schrijven. De procedure gaat
verder zoals in 4A.
b. Na bespreking is er noodzaak tot verder onderzoek: Is dit kind bij ons op de goede
plek / kunnen wij dit kind in deze groep met deze leerkracht, dat bieden wat hij/zij nodig
heeft.
Bespreking daarin door (schoolleider), IB-er, leerkracht, CO en ouders (zgn MDO).
Mocht uit deze bespreking blijken dat de leerling niet geplaatst wordt op deze school, of
dat er sprake zal zijn van een arrangement, wordt het BOL ingeschakeld. Het BOL voert
verder de regie.
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Bij een tussentijdse aanmelding door verhuizing o.i.d. vinden punt 1, 2, 3 in één keer plaats
en kan verder gegaan worden vanaf 4 en hoeft niet het aanmeldformulier te worden
ingevuld. Deze is alleen bedoeld voor aanmelding kinderen < 4 jaar. Navraag bij de school
van herkomst is in deze zeer belangrijk + opvragen DOD.
Het kan daarbij zijn dat het kind al wel de school gaat bezoeken, terwijl het nog niet duidelijk
is, of het kind op de juiste plaats is. Dit dient met de ouders gecommuniceerd te worden.
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