Aanmeldprocedure KBS De Lettertuin
U zoekt een basisschool voor uw kind. Hier leest u de procedure, die op onze school wordt doorlopen.
Uw kind moet nog 4 jaar worden
Neem de tijd om meerdere basisscholen te bezoeken en te bepalen welke school het beste bij u en uw
kind past. Ons advies is om uw kind uiterlijk op 3-jarige leeftijd aan te melden. Bent u later, dan is het
mogelijk, dat er geen plek meer is of dat er onvoldoende tijd is om de aanmeldprocedure te doorlopen
voor de 4e verjaardag. Voor het doorlopen van de aanmeldprocedure, op zijn vroegst ingaande op 3jarige leeftijd, krijgt de school wettelijk zes weken de tijd met de mogelijkheid om dit te verlengen met
vier weken.
Aanmeldprocedure
0. Aanmeldformulier
Op de website vindt u het aanmeldformulier. Dit kunt u op enig moment tijdens de
aanmeldprocedure inleveren op school, ondertekend door de gezaghebbende
ouder(s)/verzorger(s). Waarschijnlijk wilt u eerst een rondleiding en nadere kennismaking. Het
aanmeldformulier moet in ieder geval binnen zijn, voordat een afspraak kan worden gemaakt
voor het intakegesprek (punt 3).
1. Rondleiding en kennismaking
Maak een afspraak met de directeur voor een kennismaking en rondleiding op school
(dir.lettertuin@skofv.nl).
Tijdens de rondleiding ziet u de school in bedrijf en kunt u zelf ervaren of onze school passend
is voor uw kind en aansluit op uw normen en waarden. Uw kind is hierbij van harte welkom.
Tijdens de verdere kennismaking vertelt u meer over uw kind. U vertelt over hoe de
ontwikkeling van uw kind is verlopen, waar uw kind goed in is en waar uw kind hulp bij nodig
heeft. Deze informatie hebben we nodig om een goede inschatting te maken of wij uw kind
alles kunnen geven wat uw kind nodig heeft. Ook kunt u van ons een eerlijk antwoord
verwachten van onze grenzen en mogelijkheden ten aanzien van de begeleiding van uw kind.
2. Warme overdracht
Tussen de kennismaking en het intakegesprek (punt 3), maar niet eerder dan wanneer uw kind
3 jaar oud is, verzamelen we informatie over uw kind bij bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of
kinderopvang. Dit kan alleen met uw toestemming. Als u geen toestemming geeft voor
informatieoverdracht, dan kunnen we geen beslissing maken of we uw kind kunnen
inschrijven.
U kunt de inschrijving versnellen door alvast toestemming te geven aan de peuterspeelzaal of
kinderopvang van uw kind voor een warme overdracht richting de basisschool.
3. Inschrijving
Als we uw kind een goede plek kunnen bieden, wordt uw kind na ontvangst van het
inschrijfformulier officieel ingeschreven op onze school.
Mochten we uw kind niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, dan gaan we daarover met
u in gesprek en wijzen wij u op mogelijke alternatieven.
4. Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats tussen de gezaghebbende ouders/verzorgers en de
toekomstige leerkracht van uw kind. Het gesprek vindt ongeveer twee maanden, voordat uw
kind vier jaar wordt, plaats. Tijdens het intakegesprek wordt belangrijke informatie gevraagd
over uw kind, die de school nodig heeft om uw kind goed te begeleiden. Denk aan
medicijngebruik, thuistaal, motorische ontwikkeling en de persoonlijkheid van uw kind. Van u
als ouders/verzorger wordt verwacht, dat u hier open en eerlijk in bent. Van ons als school
kunt u verwachten, dat we vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Met deze informatie
kunnen we vanaf de start goed inspelen op de behoeften van uw kind.

5. Wenochtenden
In de twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, worden in overleg tussen ouders en
toekomstige leerkracht maximaal 10 wenochtenden afgesproken. De wenochtenden hebben
als doel om uw kind in kleine stappen te laten wennen aan de basisschool. Als uw kind 4 jaar
is, dan is uw kind al gewend.
6. 1e schooldag
Vanaf 4 jaar gaan de kinderen naar school. Dit kan zijn op de verjaardag (de verjaardag van
een 4-jarige wordt nog niet gevierd op school) of op de eerstvolgende schooldag. Als uw kind
in december of juni/juli/augustus jarig is, dan wordt in overleg met de leerkracht bekeken wat
de beste dag is om te starten. Deze afspraken worden gemaakt tijdens het intakegesprek.
Goed om te weten:
➢ We spelen in op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We willen iedereen een veilige en
rustige plek bieden. De veilige en rustige plek, die wij waarborgen, is een belangrijke pijler om
te bepalen of wij uw kind een goede plek kunnen bieden.
➢ KBS De Lettertuin is een katholieke school. Dit houdt in, dat we aandacht besteden aan de
christelijke waarden en normen. Vanuit de christelijke verhalen bieden we de kinderen alle
ruimte om dit aan te vullen met de rituelen en geloofsovertuiging van thuis. We gaan ervan
uit, dat u ons gedachtengoed respecteert.
➢ De maximale groepsgrootte is 25 leerlingen in een groep. Aan het eind van het schooljaar kan
het zijn, dat groep 1/2 vol zit. Daarom is het mogelijk, dat kinderen geboren in mei/juni/juli
pas naar school komen in het nieuwe schooljaar. Het intakegesprek vindt wel voor de
zomervakantie plaats.
➢ Groepen kunnen ook eerder vol zijn. Dit hangt af van de samenstelling van de groep en de
onderwijsbehoeften van de huidige leerlingen.
➢ Met behulp van het aanmeldformulier op de website meldt u uw kind aan. Uw kind is dan nog
niet ingeschreven. Na het intakegesprek bekijken we of we uw kind een goede plek kunnen
bieden en we over kunnen gaan tot inschrijving.
➢ Als we niet over kunnen gaan tot inschrijving zullen we de wettelijke kaders volgen om uw kind
op een passende school geplaatst te krijgen. U leest hier meer over op de site van de
rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs.

Uw kind gaat nu naar een andere basisschool
Ook bij verplaatsing van basisschool door bijvoorbeeld een verhuizing hebben we tijd nodig om de
aanmeldprocedure te doorlopen. Het is belangrijk, dat we kunnen nagaan of we uw kind op onze
school een goede plek kunnen bieden.
Voor het doorlopen van de aanmeldprocedure krijgen we wettelijk zes weken de tijd met de
mogelijkheid om dit te verlengen met 4 weken.
Aanmeldprocedure
0. Aanmeldformulier
Op de website vindt u het aanmeldformulier. Dit kunt u op enig moment tijdens de
aanmeldprocedure inleveren op school, ondertekend door de gezaghebbende
ouder(s)/verzorger(s). Waarschijnlijk wilt u eerst een rondleiding en nadere kennismaking. Het
aanmeldformulier moet in ieder geval binnen zijn, voordat een afspraak kan worden gemaakt
voor het intakegesprek (punt 3).
1. Rondleiding en kennismaking
Maak een afspraak met de directeur voor een kennismaking en rondleiding op school
(dir.lettertuin@skofv.nl).
Tijdens de rondleiding ziet u de school in bedrijf en kunt u zelf ervaren of onze school passend
is voor uw kind en aansluit op uw normen en waarden. Uw kind is hierbij van harte welkom.
Tijdens de verdere kennismaking vertelt u meer over uw kind. U vertelt over hoe de
ontwikkeling van uw kind is verlopen, waar uw kind goed in is en waar uw kind hulp bij nodig
heeft. Deze informatie hebben we nodig om een goede inschatting te maken of wij uw kind
alles kunnen geven wat uw kind nodig heeft. Ook kunt u van ons een eerlijk antwoord
verwachten van onze grenzen en mogelijkheden ten aanzien van de begeleiding van uw kind.
2. Warme overdracht
Tussen de kennismaking en het intakegesprek (punt 3) vragen we bij de school van herkomst
informatie op over uw kind. Dit kan alleen met uw toestemming. Als u geen toestemming geeft
voor informatieoverdracht, dan kunnen we geen beslissing maken of we uw kind kunnen
inschrijven.
U kunt de inschrijving versnellen door alvast toestemming te geven aan de school van
herkomst voor een warme overdracht richting de basisschool.
3. Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats tussen de gezaghebbende ouders/verzorgers en de
toekomstige leerkracht van uw kind. Tijdens het intakegesprek wordt belangrijke informatie
gevraagd over uw kind, die de school nodig heeft om uw kind goed te begeleiden. Denk aan
medicijngebruik, thuistaal, motorische ontwikkeling en de persoonlijkheid van uw kind. Van u
als ouder/verzorger wordt verwacht, dat u hier open en eerlijk in bent. Van ons als school kunt
u verwachten, dat we vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Deze informatie gebruiken
wij om definitief te kunnen bepalen of wij uw kind een goede plek kunnen bieden. Daarnaast
kunnen we met deze informatie vanaf de start goed inspelen op de behoeften van uw kind.
4. Wendag
Het behoort tot de mogelijkheden, dat uw kind een dag komt meedraaien op onze school. Zo
kan beter antwoord worden gegeven op de vraag of u/uw kind onze school passend vindt en
of wij als school kunnen geven wat uw kind nodig heeft.
5. Inschrijving
Als we uw kind een goede plek kunnen bieden, wordt uw kind officieel ingeschreven op onze
school.
Mochten we uw kind niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, dan gaan we daarover met
u in gesprek en wijzen wij u op mogelijke alternatieven.
6. 1e schooldag
Na inschrijving maken we afspraken over afscheid nemen op de school van herkomst en de 1e
schooldag op De Lettertuin.

Goed om te weten:
➢ We spelen in op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We willen iedereen een veilige en
rustige plek bieden. De veilige, rustige plek, die wij waarborgen, is een belangrijke pijler om te
bepalen of wij uw kind een goede plek kunnen bieden.
➢ KBS De Lettertuin is een katholieke school. Dit houdt in, dat we aandacht besteden aan de
christelijke waarden en normen. Vanuit de christelijke verhalen bieden we de kinderen alle
ruimte om dit aan te vullen met de rituelen en geloofsovertuiging van thuis. We gaan ervan
uit, dat u ons gedachtengoed respecteert.
➢ De maximale groepsgrootte is 25 leerlingen in een groep.
➢ Groepen kunnen ook eerder vol zijn. Dit hangt af van de samenstelling van de groep en de
onderwijsbehoeften van de huidige leerlingen.
➢ Met behulp van het aanmeldformulier op de website meldt u uw kind aan. Uw kind is dan nog
niet ingeschreven. Na het intakegesprek bekijken we of we uw kind een goede plek kunnen
bieden en we over kunnen gaan tot inschrijving.
➢ Als we niet over kunnen gaan tot inschrijving zullen we de wettelijke kaders volgen om uw kind
op een passende school geplaatst te krijgen. U leest hier meer over op de site van de
rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs.

