Aannamebeleid nieuwe leerlingen
__________________________________________________________________________________

Toelating van 4-jarige leerlingen













De ouders nemen contact op met De Piramide om zichzelf op te geven voor een
rondleiding en kennismakingsgesprek.
Vervolgens kunnen de ouders kunnen hun kind schriftelijk aanmelden middels het
aanmeldformulier. De ouders ontvangen een bevestiging van aanmelding.
Een definitief besluit over toelating wordt pas na de 3e verjaardag genomen i.v.m. de
mogelijke aanvraag voor extra zorg.
Rond het kind zijn/haar 3e levensjaar ontvangen ouders een vragenlijst. Ouders
dienen ervoor te zorgen dat deze ingevuld binnen 2 weken retour komt naar De
Piramide.
Intern zal besproken worden of de informatie op de vragenlijst aanleiding geeft tot
extra zorg voor de leerling. Is dat het geval dan zal de verdere procedure voor
toelating, waarin wordt nagegaan of de school de extra zorg kan bieden, met de
ouders worden doorgenomen.
Indien er geen reden tot zorg is, staat de leerling ingeschreven op De Piramide en kan
het kind vanaf zijn/haar 4e jaar onderwijs ontvangen op De Piramide.
Indien er zorg is, wordt het beleid “Toelating van leerlingen*” van de
Laurentiusstichting aangehouden.
6 à 8 weken voor het kind zijn/haar vierde verjaardag ontvangt het kind bericht van
De Piramide met daarin de groep waarin hij/zij geplaatst is en datums van drie
wenmomenten.
Wanneer het kind werkelijk vier jaar is, is de leerling heel de schoolweek welkom.
*(Dit document is opvraagbaar bij de directie van de school)

Toelating van overige leerlingen – zij instroom





De ouders nemen contact op met de scholen van hun voorkeur om een rondleiding
en kennismakingsgesprek te plannen.
Voordat de ouders een kennismakingsgesprek en een rondleiding kunnen ontvangen,
dienen zij de school waar hun kind op dat moment onderwijs ontvangt, op de hoogte
te brengen.
Vervolgens kan De Piramide een aanmeldingsgesprek met de ouders/verzorgers
voeren. In dit aanmeldgesprek komen in ieder geval aan de orde:
o De identiteit van de school.
o De zorgbehoefte van de leerling.
o De redenen waarom de leerling wordt aangemeld op de school.







Een besluit over de toelating zal niet eerder genomen worden nadat er informatie is
ingewonnen bij de school, waar de leerling vandaan komt.
Wanneer de ouders de directie van de school toestemming weigeren om contact op
te nemen met de vorige school, zal de leerling niet toegelaten worden.
Wanneer het gaat het om een inschrijving in de loop van het schooljaar, dan kan de
leerling zo nodig door de intern begeleider getoetst worden om te bepalen in welke
groep de leerling geplaatst moet worden.
De directeur neemt, na het inwinnen van informatie en een eventuele toetsing door
de intern begeleider, een besluit of:
1. de leerling kan worden toegelaten.
2. de leerling toelaatbaar is, maar er nader onderzocht moet worden of de school
de zorg
kan bieden, die de leerling nodig heeft.
3. de leerling niet wordt toegelaten. De redenen, waarom de leerling niet wordt
toegelaten, worden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

