PROCEDURE AANMELDEN
OBS Dick Bruna

OBS Dick Bruna is een openbare basisschool. Alle kinderen uit de wijken rondom de school, maar ook
daarbuiten, die naar het reguliere basisonderwijs gaan, zijn welkom op onze school.
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, plannen we rond het derde levensjaar een
intakegesprek met één van onze onderbouwcoördinatoren. Dit intakegesprek zal plaatsvinden op
locatie de Roek of locatie Zilverackers. Tijdens het gesprek krijgt u belangrijke informatie over de
school en kunt u vanzelfsprekend alle vragen stellen die u heeft. Daarna wordt een nieuwe afspraak
gemaakt voor een rondleiding op de locatie(s) waarvoor u belangstelling heeft. Een school in bedrijf
zegt tenslotte meer dan woorden. Wij adviseren u om uw kind mee te nemen tijdens deze
rondleiding. Zo kunt u samen de sfeer van de school proeven.
Zit uw kind al op een andere basisschool en heeft u belangstelling voor onze school vanwege een
verhuizing of om een andere reden, dan is de procedure vergelijkbaar met de beschreven procedure.
In dit geval sluit bij het intakegesprek ook een ondersteuningscoördinator (OC’er) aan. Deze OC’er is
op onze school mede verantwoordelijk voor de zorg rondom leerlingen. De OC’er neemt na het
intakegesprek – en uiteraard met uw toestemming – contact op met de school van herkomst, om
voor een zorgvuldige overdracht van gegevens te zorgen en goed af te stemmen of wij kunnen
bieden wat uw kind nodig heeft.
Wanneer u uw kind graag wil aanmelden, krijgt u een inschrijfformulier. Op dit inschrijfformulier
wordt naast de gebruikelijke gegevens ook wat aanvullende belangrijke informatie gevraagd over uw
kind. Wij hebben dit nodig om met ons aanbod zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de
behoeften van uw kind. Het ingevulde inschrijfformulier levert u in bij onze administratie. Op het
moment dat uw aanmelding administratief verwerkt is, ontvangt u en bewijs van inschrijving.
Kinderen mogen op hun vierde verjaardag starten. Vier tot zes weken daarvoor neemt de leerkracht
contact met u op om een afspraken te maken over een huisbezoek, eventuele wendagen en de start
op onze school.
Kinderen die vanuit een andere school instromen, starten bij voorkeur na een vakantie. In goed
overleg wordt het moment van starten samen met u als ouders/verzorgers bepaald. Voorafgaand
hieraan is het mogelijk om een dag mee te lopen in de groep waar uw kind geplaatst zal worden.

