Basisschool John F. Kennedy

Nieuwe ouders
Wanneer u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op Kbs John F. Kennedy kunt u contact
opnemen met school. U kunt dan een afspraak maken voor een rondleiding. U kunt dan de school
bekijken, en u krijgt informatie over de school. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. Als u uw
kind aan wilt melden, kunt u zelf of samen met de administratief medewerkster het inschrijfformulier
invullen.
Startende kleuters worden ingedeeld door de intern begeleider van de onderbouw in overleg met de
leerkrachten van de groepen 1 en 2. Ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u
een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek krijgt u te horen in welke groep uw kind komt
en krijgt u alle benodigde informatie mee. Ook krijgt u een uitnodiging voor de wenmomenten (3
dagdelen) van uw kind. De eerste echte schooldag van uw kind zal de eerste schooldag na zijn of haar
vierde verjaardag zijn. Wanneer uw kind ongeveer 6 weken op school zit, maakt de leerkracht een
afspraak voor een huisbezoek. Zo kunt u rustig kennis maken met de leerkracht, kan de leerkracht al
vertellen hoe het gaat op school en kunt u antwoord krijgen op vragen die u al heeft. In principe
starten in de laatste 4 weken van het schooljaar geen nieuwe kinderen meer. Deze kinderen starten
dan in het nieuwe schooljaar.
Als kinderen van een andere school komen, nemen we altijd contact op met die school. We willen
graag weten hoe het kind daar gewerkt heeft en of het kind extra zorg nodig heeft. Wij kunnen dan
bepalen of we die zorg kunnen bieden. Als we die zorg niet kunnen bieden, kunnen we het kind niet
aannemen. Daarnaast speelt de groepsgrootte een rol bij het aannamebeleid. De directeur deelt, in
overleg met de IB-er, de kinderen in. Kinderen die al een broer of zus op de John F. Kennedy hebben,
worden per definitie toegelaten, mits er toereikende zorg geboden kan worden indien dat nodig is.

