Aanname procedure:
Na het gesprek en invullen van het intakeformulier krijgt u binnen 6
weken te horen of uw kind is aangenomen. Die 6 weken hebben wij over
het algemeen niet nodig, voor de meeste kinderen is er gewoon plek hier
op school en we laten u dat schriftelijk even weten. Behalve als uw kind
een zeer bijzondere zorg vraagt. Dan gaan we in overleg met het
zorgteam van onze school of wij die zorg ook kunnen bieden en wat daar
dan voor nodig is. Op basis daarvan nemen we dan een beslissing of uw
kind wel of niet toegelaten kan worden. Dat willen we graag zorgvuldig
doen en daarvoor hebben we die 6 weken dan ook echt nodig. In beide
gevallen gaan we met u in gesprek. Of om toe te lichten waarom wij uw
kind niet toe kunnen laten. Of om uit te leggen waarom wij denken dat wij
die extra zorg wel kunnen bieden en wat daarvoor nodig is.
Groepsindeling:
Zodra de leerkrachten van onze groepen 1-2 weten welke kinderen er
naar groep 3 gaan en welke kinderen nog in de kleuterklas blijven,
komen we bij elkaar. Alle intakeformulieren worden besproken en uw
wensen nemen wij daarin mee. Daarna verdelen wij de nieuwe kinderen
over onze groepen. Wij kijken daarbij kritisch in welke groep uw kind het
best tot zijn/haar recht komt. Waar past hij/zij het beste?
Wij kijken bij een groepsindeling naar de grootte van de groep, het aantal
jongens en meisjes, gemeenschappelijke interesses en de zorgvraag die in
de groep aanwezig is.
Hoe verloopt de wenprocedure?
Uw kind mag twee dagdelen komen wennen in de groep. De dag na
zijn/haar 4e verjaardag kan uw kind volledig instromen. De leerkracht van
de groep neemt persoonlijk contact met u op om hierover een afspraak te
maken.
Uw kind kan nog instromen tot 6 weken voor het einde van het schooljaar.
De reden daarvoor is dat uw kind in een groep komt waarvan een groot
aantal kinderen doorstroomt naar groep 3. Uw kind leert ze kennen maar
ziet ze na de grote vakantie niet meer in zijn/haar groep terug en naar
onze ervaring is dat niet prettig voor uw kind. Dan kan uw kind beter op
de 1e schooldag instromen met alle klasgenootjes die hij/zij het hele jaar
door ziet.

Hoe volgen wij uw kind?
Uw kind mag eerst rustig wennen, wennen aan de klas, de juf en zijn/haar
klasgenootjes. De structuur, de afspraken en de regels.
Binnen 6 weken na binnenkomst nemen wij de peutercitotoets rekenen en
taal af (voor 4 jarigen). Dit is een individuele "toets", waarbij het kind
vragen van de leerkracht beantwoordt. Waarom? Niet om te toetsen,
maar meer om meteen een duidelijk beeld te hebben van de al aanwezige
kennis van uw kind. Soms laten kinderen in deze individuele setting ook
meer zien, dan dat ze al in de groep (durven te) laten zien. Zo kunnen we
goed aansluiten bij wat uw kind al kan/weet.
Wij werken op school namelijk met groepsplannen en verdelen de klas in
3 niveaus zodat wij de kinderen optimaal kunnen bedienen met
onderwijsaanbod. Doordat wij snel weten op welk niveau uw kind zich
bevindt kunnen wij uw kind meteen op de juiste plaats in ons groepsplan
zetten en krijgt hij/zij aanbod op niveau.
Het contact met onze school:
De eerste dagen heeft u natuurlijk geregeld contact met de juf. Hoe gaat
het met uw kind deze eerste dagen? Indien u vragen heeft kunt u de
leerkracht na schooltijd altijd even aanspreken. Zij lopen samen met de
kinderen mee naar buiten of zijn in hun eigen groep na schooltijd. Wij
maken dan meteen tijd voor u of wanneer dat niet mogelijk is maken we
samen een afspraak. U bent altijd van harte welkom!
U mag elke maandag- en donderdagmorgen met uw kind de klas in lopen
en daar kunt u samen bekijken wat uw kind allemaal gedaan en gemaakt
heeft. Ons thema vindt u op onze website. Zeker een aanrader om eens te
kijken naar de activiteiten van onze groepen 1-2!
Wij vinden het belangrijk om goed contact met u te hebben. In onze
gesprekken staan de volgende items centraal: Hebben wij uw kind goed in
beeld? Herkent u uw kind in onze bevindingen? Hoe kunnen we er samen
voor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en groeit, gedurende
zijn/haar schoolloopbaan op onze school d’n Heiakker!
Wij willen graag dat uw kind zich snel prettig voelt bij ons op school en
zich goed ontwikkelt. Dus wanneer er dingen zijn, hoe klein vaak ook, blijf
er niet mee rondlopen, neem even contact op met de leerkracht.

