
 

 

 

Beste ouder,  

 

De procedure voor kennismaking/aanmelding/inschrijving voor onze school is als volgt.  

 

 Startmoment van aanmelding:  

 

• Vanaf ongeveer de 3e verjaardag.  

• Uiterlijk in maart voorafgaande aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt.  

 

 Een kennismakingsgesprek en rondleiding:  

• U kunt hiervoor telefonisch een afspraak (073-6563832) maken.  

• U maakt kennis met de directeur van de school en u krijgt een rondleiding door de 

school. 

• De afspraak wordt liefst gemaakt voor een moment dat de school “in bedrijf is” 

zodat u kunt zien hoe het in de praktijk werkt.  

 

Voor dit oriënterend gesprek maken wij graag ruim de tijd voor u beschikbaar, zodat u 

ook een goed en volledig beeld kunt vormen over onze school.  

De inhoud van dit gesprek bestaat uit:  

 Het beantwoorden van de vragen die bij u leven over de school  

 U informeren over waar wij voor staan en de ontwikkelgebieden van de school  

 Een kijkje in alle groepen.  

 

 U maakt een afweging (eventueel nadat u meerdere scholen bezocht):  

Indien de keuze op onze school valt, wordt u voor een intakegesprek uitgenodigd door de 

coördinator van de onderbouw. In dit gesprek gaat het specifiek over uw kind. Door het 

intakegesprek willen wij goed zicht te krijgen op eventuele bijzonderheden, zodat we er 

voor kunnen zorgen dat uw kind zich zo snel mogelijk thuis kan voelen bij ons op school. 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:  

a. De ontwikkelingshistorie van uw kind  

b. De sterke kanten en de ontwikkelkanten van uw kind  

c. Medische gegevens van uw kind  

d. De zelfredzaamheid van uw kind  

 

 De administratieve inschrijving  

Via het inschrijvingsformulier kunt u uw zoon of dochter inschrijven. Desgewenst kan er  

hiervoor een afspraak gemaakt worden met de administratief medewerkster van onze 

school. Voor de administratieve inschrijving is het nodig dat u de volgende documenten 

met u meebrengt:  

• Legitimatie bewijs van u en uw partner  

• Het formulier van de belastingdienst met daarop het BSN van uw kind of het pasje 

van de ziektekosten verzekering met daarop het BSN-nummer  

• Informatie over uw beider hoogst genoten opleiding:  

Jaar van diploma behalen  

Naam en vestigingsplaats van de onderwijsinstelling waar u die opleiding hebt 

genoten. 

 Ik hoop u van harte te mogen begroeten op onze mooie school! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Groen-Waltjen 

Directeur Openbare Jenaplan Basisschol De Lichtstraat – Vught. 


