Procedure aanmelden op
Talentenschool de Almgaard

Aanmelden kleuters
Het kiezen van een basisschool voor uw kind(eren) gebeurt vaak rond de
leeftijd van 3 jaar. Het is fijn voor zowel u als de school, als deze keuze
tijdig bekend is. Zo kunnen wij rekening houden met de bezetting van de
groepen en het inrichten van het onderwijs.
Indien u uw kind aan wilt melden kunt u een aantal paden bewandelen:
1. U bezoekt de jaarlijkse open dag. Op deze open dag krijgt u een
rondleiding van een teamlid en bent u in de gelegenheid te spreken
met ouders die hun kind(eren) al op de Almgaard hebben zitten.
2. U plant een rondleiding met de directie. Tijdens deze rondleiding
laat de directeur u de school zien en bent u in de gelegenheid
vragen te stellen.
Na de eerste kennismaking kunt u een inschrijfformulier opvragen, welke
ingevuld retour mag. Na het invullen van dit inschrijfformulier krijgt u een
aantal weken voor uw kind 4 wordt een uitnodiging voor wenmomentjes
en een uitnodiging voor een intake gesprek. Bij het bereiken van de
leeftijd van 4 jaar komt uw kind elke dag naar school.
Tussentijdse aanmelding
Het kan zijn dat de huidige basisschool niet (meer) passend is voor uw
kind(eren). U gaat zich oriënteren op andere mogelijk meer passende
scholen. In dit geval volgt er een ander aanmeldingsprotocol:
1. U maakt een afspraak voor een kennismakingsbezoek.
2. Mocht u na dit bezoek enthousiast zijn over onze school, dan maakt
u dit kenbaar op de huidige school.
3. Ouders geven de Almgaard en de huidige school toestemming om
informatie over de leerling uit te wisselen.

4. Er worden meedraaimomenten gepland om te
bekijken of de Almgaard passend is en of wij
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte
van de leerling.
5. Met de informatie van de huidige school en de
observaties vanuit de Almgaard wordt bepaald of de leerling
geplaatst kan worden op de Almgaard.
6. Er volgt een terugkoppeling over de meedraaimomenten. Bij
plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier wat ingevuld retour kan.
7. In overleg wordt een overstapdatum gekozen. Vanaf dat moment
wordt uw kind ingeschreven op de Almgaard.

