Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?
Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste
indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in
het echt"? Om hier een goed beeld van te krijgen kunt u een afspraak maken met onze
directeur mevr. José Winckelmolen via e-mail jose.winckelmolen@innovo.nl
We nodigen u dan uit voor een oriënterend gesprek. U kunt al uw vragen stellen en u krijgt
alle informatie over de school en een persoonlijke rondleiding. Natuurlijk is uw kind hierbij
van harte welkom.
Wij willen u vragen om aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1 (jongste kleuters)
te doen rond hun 3e verjaardag, zodat wij een goede planning kunnen maken.
Hoe werkt de procedure voor ouders van nieuwe leerlingen:










Wanneer uw kind rond de 3 jaar is kunt u bellen met de school waar u uw kind voor
wilt aanmelden. Basisschool Ummer Clumme 045-4051541, basisschool St. Theresia
043-4591682 en basisschool Bergop 045-5620255.
De directeur of de adjunct directeur zal met u een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding (liefst onder schooltijd) door de school,
waarbij uw kind aanwezig mag zijn.
Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie over ons onderwijs, Tevens
krijgt u dan het aanmeldingsformulier voor de school mee.
U vult het aanmeldingsformulier in. Het ingevulde formulier wordt samen met een
kopie van het kennisgevingsformulier van de belasting of een kopie van de zorgpas,
met daarop het Burgerservicenummer van uw kind, ingeleverd op school.
Wanneer het formulier is ingeleverd en verwerkt door de administratie van de
school, krijgt u een bevestiging dat uw kind staat in geschreven bij de school van uw
keuze.
6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd door de toekomstige
leerkracht van uw kind voor een intakegesprek.
Vervolgens mag uw zoon/dochter 4 middagen komen wennen, behalve wanneer dit
door de zomervakantie niet mogelijk is. De laatste 2 weken van het schooljaar
stromen namelijk geen nieuwe leerlingen in. Zij komen meteen na de zomervakantie.
De dag nadat uw zoon/dochter 4 jaar is geworden komt zij/hij naar school. Zij/hij
krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de leerkracht.
U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken met onze scholen!

Zij-instromers:
Dit zijn leerlingen die bijvoorbeeld door verhuizing naar onze dorpen tijdens het schooljaar
aangemeld worden.
 Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u met de betreffende school telefonisch
contact opnemen.
 De directeur of de adjunct directeur zal met u een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding (liefst onder schooltijd) door de school,
waarbij uw kind aanwezig mag zijn.
 Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie over ons onderwijs, Tevens
krijgt u dan het aanmeldingsformulier voor de school mee.
 U vult het aanmeldingsformulier in. Het ingevulde formulier wordt samen met een
kopie van het kennisgevingsformulier van de belasting of een kopie van de zorgpas,
met daarop het Burgerservicenummer van uw kind, ingeleverd op school.
 Wanneer het formulier is ingeleverd en verwerkt door de administratie van de
school, krijgt u een bevestiging dat uw kind voorlopig is aangemeld.
 Wij nemen altijd contact op met de school van herkomst om zo te kunnen
garanderen dat wij uw zoon/dochter adequaat kunnen begeleiden.
 Indien wij als school de zorg/begeleiding niet kunnen bieden zullen wij, na goed
overleg met intern begeleider en traject begeleider, dit met u delen en niet tot
definitieve aanmelding overgaan. Samen gaan wij dan op zoek naar een goed
alternatief.
 Ouders dragen er zorg voor dat het onderwijskundig rapport van de vorige school
doorgegeven wordt.

De aannamecriteria van onze scholen zien er als volgt uit:
-

-

alhoewel onze scholen katholieke scholen zijn, worden in principe leerlingen van elke
geloofsovertuiging tot onze scholen toegelaten, mits de katholieke grondslag van
onze scholen gerespecteerd wordt;
onze scholen staan in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een
beperking. Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard
rekening mee of wij wel de juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen
bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten
wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is
vastgesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van
jaar tot jaar bekeken.

Informatie over de ondersteuning die onze scholen kunnen bieden, is opgenomen in het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de websites van onze scholen te vinden zijn. Voor
uitgebreide informatie, incl. de wettekst (passage met betrekking tot aanmelding en toelating),
verwijzen wij u naar de site van INNOVO: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

