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Op KC De Vlechter zijn in principe alle leerlingen welkom.  Aanmelden van nieuwe leerlingen kan via 

het aanmeldingsformulier wat te downloaden is op onze website (Kopje ouders/inschrijven nieuwe 

leerling) Om een goede indruk te krijgen van onze school adviseren we u om voorafgaand aan de de-

finitieve aanmelding van uw kind een afspraak te maken met de directie van onze school voor een 

kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. U kunt via de mail kenbaar maken dat u 

een afspraak wilt maken om de school te bezichtigen (info@kcdevlechter.nl) of u kunt telefonisch 

(073-5184344) een afspraak maken. De school is na lestijd op maandag, dinsdag, woensdag en don-

derdag, tussen 15.00 en 17.00 uur, het beste telefonisch bereikbaar. Op vrijdag is de school het bes-

te telefonisch bereikbaar tussen 12.30 en 14.00 uur. 

Aanmelding nieuwe leerlingen. 

Nieuwe kleuters. 

6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u thuis een informatiepakket met daarin een pren-

tenboekje om uw kind alvast voor te bereiden op de start naar de basisschool. Verder zit er in dit 

pakket een jaarkalender, een blad met nuttige informatie die van pas komt als uw kind gaat starten 

op onze school en een welkomstkaart voor uw kind. Het is prettig als uw kind voordat hij/zij naar 

school gaat alvast kennis heeft gemaakt met de leerkracht(en).  Het informatiepakket ontvangt u 

met de post.  In de welkomstbrief staan drie data, die we gereserveerd hebben voor de oefenmo-

menten. Uw zoon/dochter mag drie maal een ochtend in zijn/haar nieuwe groep komen wennen. Als 

uw kind 4 jaar wordt, en echt mag starten, heeft uw kind al een beetje een indruk van het dagritme 

in de groep.  

 

 

 

 

 

Vierjarigen mogen na hun verjaardag direct naar school. Het is niet mogelijk om een kleuter voor 

het vierde jaar op de school te plaatsen. Indien gewenst is het mogelijk uw kind de eerste periode 

op school te laten wennen door alleen de ochtenden naar school te gaan.  Sommige kinderen zijn in 

het begin erg moe, andere kinderen kunnen meteen hele dagen aan.  Overleg is hierover altijd mo-

gelijk. Als uw kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf heeft gezeten hebben de leidsters 

voordat uw kind start op de basisschool contact gehad met de leerkracht(en) van de unit onderbouw 

voor de overdracht. Als uw kind geen gebruik heeft gemaakt van de peuterspeelzaal of het kinder-

dagverblijf wordt u verzocht om het intake formulier “startende kleuters” in te vullen. Deze vragen-

lijst brengt de voorschoolse ontwikkeling van uw kind in beeld. 

 

In de unit onderbouw wordt er door de leerkrachten gewerkt met een observatiesysteem, genaamd 

PRAVOO, die de ontwikkeling van uw kind nauwgezet volgt. Na 4 tot 6 weken wordt u door de 

groepsleerkracht(en) uitgenodigd voor een gesprek om te bespreken hoe het met uw kind gaat.  

Heeft u eerder behoefte aan een gesprek dan kunt u dat natuurlijk kenbaar maken aan de groeps-

leerkracht(en). Mocht(en) de groepsleerkracht(en) deze behoefte hebben dan nemen zij vanzelfspre-

kend contact met u op.  
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Voor aanmelding en inschrijving 

van leerlingen die tussentijds 

instromen hebben we een apar-

te procedure. Eerst vindt er een 

kennismakingsgesprek plaats 

met de directeur, de intern be-

geleider en de ouder(s)/ verzor-

ger(s). Vervolgens nemen we 

contact op met de vorige school 

om informatie op te vragen over 

de “nieuwe leerling”. 

De volgende informatie wordt 

op gevraagd:  

 Een onderwijskundig rap-

port. 

 Gegevens van het leer-

lingvolgsysteem van de 

desbetreffende school. 

 Gegevens van de groeps-

leerkracht en/of de intern 

begeleider van de vorige 

school 

Voorafgaand aan plaatsing 

wordt er afgesproken om de 

leerling een dag op onze school 

te laten wennen. 

Na de kennismaking in de groep 

volgt er een gesprek met de  

ouder(s)/ verzorger(s) met de 

directeur en de intern begelei-

der waarin besproken wordt of 

de leerling geplaatst kan wor-

den. 

Als er op onze school een leer-

ling wordt aangemeld die door 

een beperking extra zorg en 

aandacht nodig heeft hanteren 

we het volgende uitgangspunt: 

We plaatsen de leerling als we 

vinden dat onze school de be-

treffende leerling een adequate 

begeleiding kan geven.  
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Overige nieuwe leerlingen  

  

  


