Aanmeldingsprocedure CBS De Borgstee.
I.

Aanmelden van een broertje of zusje
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van de website of ophalen en ingevuld
persoonlijk inleveren bij de directeur.

II.

Aanmelden oudste, nieuwe leerling
a. U maakt een afspraak met de directeur van de school
b. U leest de informatie op de website van de school
c. Op de dag van de afspraak wordt u met uw kind naar de groep gebracht om daar te
kijken.
d. Na een tijdje laat u uw kind achter in de groep en heeft u een informatief gesprek
met de directeur. Durft uw kind nog niet achter te blijven in de groep dan neemt u
uw kind mee tijdens het gesprek.
e. De directeur geeft informatie over de school en beantwoord al uw vragen
f. Na het gesprek krijgt u het informatieboekje en een aanmeldingsformulier mee.
g. U gaat terug naar de groep om uw kind weer op te halen.
h. Heeft u behoefte aan nog een gesprek, zijn er nog vragen of kiest u voor een andere
school dan neemt u contact op met de directeur.
i. Kiest u voor De Borgstee dan levert u het ingevulde aanmeldingformulier in bij de
directeur. U bent verplicht te melden of uw kind extra zorg nodig heeft. Er kunnen
dan direct afspraken over gemaakt worden.

III.

Na aanmelding van uw kind
a. De directeur verwerkt alle gegevens van het aanmeldingsformulier in het
administratieprogramma.
b. U krijgt een mail met een stamkaart van uw kind om te controleren of de ingevoerde
gegevens kloppen en als bevestiging van de inschrijving.
c. Vanaf dit moment ontvangt u wekelijks de nieuwsbrief van de school en bent u, voor
dat uw kind officieel naar school gaat, welkom op momenten dat er iets
georganiseerd wordt.
d. De leerkracht van de groep neemt contact met u op over de wensen met betrekking
tot het komen “wennen” in de groep. (10 dagdelen/dagen in overleg)
e. Vanaf vier jaar kan uw kind volledig naar school.

NB. Ad III. d en e: Kinderen die jarig zijn in de periode vanaf de zomervakantie tot en met de
herfstvakantie mogen direct na de zomervakantie volledig naar school. Voor deze kinderen is er geen
gewenningsperiode voor de zomervakantie. (in het belang van het kind kan hier in overleg van
afgeweken worden)

