Instroom van nieuwe leerlingen
Instroom van 4-jarigen
In de loop van het jaar stromen er regelmatig een aantal vierjarige kleuters in. We willen
deze instroom zo gestructureerd mogelijk laten verlopen. Dit heeft meerdere voordelen: er is
meer rust in de groep en de juf heeft meer tijd voor de nieuwkomers. Het belangrijkste
criterium daarbij is het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen.

Kennismakingsochtend
Als uw kind vier jaar wordt, mag het vanaf de verjaardag naar school. Wanneer u
geïnteresseerd bent krijgt uw kind van tevoren een uitnodiging voor een
kennismakingsochtend of -middag. De leerlingen die in augustus en september vier jaar
worden mogen op de eerste schooldag na de zomervakantie naar school.
Ongeveer een week voor het eerste kennismakingsmoment krijgt u schriftelijk bericht
wanneer we uw kind voor een kennismakingsochtend op school verwachten. N.B.
Leerlingen jonger dan 4 jaar zijn niet via de school verzekerd, maar vallen onder de
W.A.-verzekering van de ouders of verzorgers.

Beleid instroomleerlingen
Voor het eerst naar (een nieuwe) school gaan is altijd spannend. Kinderen krijgen de
eerste weken op school de gelegenheid om te wennen aan het schoolse ritme en de
schoolse structuur. De leerkrachten vormen zich een beeld van de leerling en komen
tegemoet aan zijn/haar individuele behoeften. Als kinderen naar voorschoolse opvang of de
peuterspeelzaal zijn geweest, ontvangen we hiervan een overdracht. Ook vragen we ouders
een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van het kind.

Herfstkinderen
Kinderen die zijn geboren in de maanden oktober tot en met december noemen we
herfstkinderen. Wij zien de continue ontwikkeling van kinderen als belangrijk oordeel van de
kwaliteit van ons onderwijs. Dit betekent dat een herfstkind een kort of lang kleutertraject kan
doorlopen. Bij het nemen van een beslissing zijn de leraar, de IB-er en de ouders betrokken.

Algemene uitgangspunten:
●
●

We plaatsen herfstkinderen voor zover mogelijk in een bestaande groep 1. Deze
kinderen komen naar school vanaf hun 4e verjaardag.
Aan het einde van groep 1 – 2 bepalen de leraar en de IB-er op basis van een
beredeneerde overgangsbeslissing of de herfstkinderen kunnen doorstromen naar
groep 2 –3.

●

●

We betrekken hierbij:
○ de observatie en het oordeel van de leraar;
○ de scores van de leerlijnen Jonge Kind en van ZIEN;
○ informatie van de ouders.
We spreken niet van doubleren of versnellen, maar van een kort of lang
kleutertraject.

Het beleid van onze school is in lijn met de wet Primair Onderwijs die stelt dat de
kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend is voor de overgang naar een volgende
groep. In lijn met deze wet richten wij ons onderwijs zo in dat leerlingen in beginsel binnen
een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen.

