basisschool De Es – Hellendoorn
christelijk geïnspireerd onderwijs
Aannamebeleid 4-jarige kleuters

Wettelijk kader primair onderwijs
De wet primair onderwijs geeft aan dat kinderen naar de basisschool kunnen vanaf hun vierde
levensjaar. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen kleuters alvast 10 dagdelen komen kennismaken met
hun nieuwe basisschool. Vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt een leerplicht en wordt verwacht dat het
kind deel zal nemen aan het onderwijs.

Uitgangspunt van alle regelingen is, dat er in overleg met de ouders/verzorgers altijd gezocht zal
worden naar die invulling van onderwijstijd, die in het belang van uw kind is. De volgende opties zijn
daarbij bespreekbaar:









Vanaf zijn/haar vierde verjaardag is uw kind van harte welkom op basisschool De Es in
Hellendoorn. Uw kind stroomt dan in in het schooljaar.
De kennismakingsperiode wordt doorgaans ingevuld met 10 ochtenden gedurende de 5
weken voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw kind. Geadviseerd wordt om hiervoor de
woensdag- en vrijdagochtend te kiezen, zodat uw kind op die dagen dezelfde schooldag
heeft als ieder ander kind op De Es.
De keuze van dagdelen en dagen kan in overleg altijd op een andere wijze worden ingevuld.
U kent uw kind het beste en kan dan ook goed bepalen welke keuze het meest wijs is.
De laatste donderdag van het schooljaar, vlak voor de zomervakantie, is er daarnaast een
eerste kennismakingsdag voor alle kinderen met de nieuwe leerkrachten van het komende
schooljaar. Ook uw kind kan hiervoor worden uitgenodigd. Op deze wijze zal uw kind niet
een hele zomervakantie opzien tegen zijn of haar nieuwe klas.
Op basis van het leerlingaantal dat instroomt, wordt een nieuwe groep 0 gevormd. Deze
groep start na de Pasen en is meestal klein van omvang, zodat uw kind in een rustige en
veilige omgeving kan starten op de basisschool.
Voor zijn of haar 4e verjaardag maakt de groepsleerkracht met u een afspraak voor nadere
kennismaking en een intakegesprek.

Ik hoop u op deze wijze zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd en dat alles op deze wijze duidelijk
is. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, laat het dan rustig weten.

Met vriendelijke groet,

Roel Roelofs, directeur basisschool De Es
Locatie De Es
Locatie De Blenke
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Een verbeeldende school kleurt je toekomst…

Praktische invulling op basisschool De Es

