Protocol aanmelden en inschrijven van kinderen op IKC Wiarda - 2018 en 2019
(Bij het hanteren van een wachtlijst)
Kinderen van 4 jaar en jonger
Voordat een kind zijn schoolloopbaan op IKC Wiarda start is er een kennismakingsgesprek met de
ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de
school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde
komen met name de visie en inrichting van ons Integraal Kindcentrum voor de dagelijkse
onderwijspraktijk, de mogelijkheden die IKC Wiarda te bieden heeft en eventueel de specifieke
onderwijsbehoeften. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. Deze wordt verzorgd door
leerlingen uit groep 7 en 8.
Aanmelding
Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na definitieve
aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit
binnen 6 weken na definitieve aanmelding.
We streven naar een maximum van 26 kinderen per groep.
Voor-aanmelding
Ouders kunnen hun kind dat nog geen drie jaar is voor-aanmelden VOOR twee momenten per
jaar. Dit mag vanaf het moment dat het kind de leeftijd van twee jaar heeft bereikt. Als ouders een
voor-aanmelding willen doen vullen ze het bijbehorende formulier van voor-aanmelding in. Voor
2018 en 2019 geldt:





vóór 1 mei 2018 schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in de periode 1 augustus 2018 tot 1
februari 2019 drie jaar worden. (geboren tussen 01-08-2015 en 01-02-2016)
vóór 1 november 2018 schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in periode 1 februari 2019 tot 1
augustus 2019 drie jaar worden. (geboren tussen 01-02-2016 en 01-08-2016)
vóór 1 mei 2019 schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in de periode 1 augustus 2019 tot 1
februari 2020 drie jaar worden. (geboren tussen 01-08-2016 en 01-02-2017)
vóór 1 november 2019 schriftelijk voor-aanmelden van kinderen die in de periode 1 februari 2020 tot
1 augustus 2020 drie jaar worden. (geboren tussen 01-02-2017 en 01-08-2017)

Bij het besluit van de directie of een kind definitief kan worden aangemeld worden de
voorrangsregels gevolgd.
1. Eerst worden broertjes of zusjes van huidige leerlingen geplaatst
2. Dan kinderen uit Goutum (postcode 9084)
3. Daarna kinderen afkomstig uit de speelleergroep en Dagopvang Sinne Goutum
4. Gevolgd door de kinderen uit Wiarda (postcode 8941)
5. Daarna op volgorde van de datum waarop het formulier verzoek tot (voor) aanmelding is
ontvangen door de schoolleiding van IKC Wiarda.

Ouders ontvangen bij voor-aanmelding voor 1 mei 2018, vóór 1 februari 2019 of, bij vooraanmelding voor 1 november 2018, vóór 1 juli 2020 bericht van de school of hun kind definitief
aangemeld kan worden vanaf het moment dat het kind drie jaar wordt. Alle ouders die een vooraanmelding hebben gedaan ontvangen bericht.
Aanmelding
Ouders kunnen hun kind definitief aanmelden als het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt op
basis van de berichtgeving van de schoolleiding waaruit blijkt dat kind definitief aangemeld kan
worden. Als het maximum aantal van 26 leerlingen in de groepen nog niet is bereikt kan ook een
kind waarvoor geen voor-aanmelding heeft plaatsgevonden worden aangemeld.
Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In
principe gebeurt dit binnen 6 weken ( met een mogelijkheid tot verlenging met vier weken) na
definitieve aanmelding.
Ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt en naar school gaat, maakt de leerkracht van
de groep waarin het kind is geplaatst een afspraak voor de eerste schooldag en voor het wennen.
Indien het kind al op de Speelleergroep of de Dagopvang binnen ons IKC zit zal dit samen met de
Pedagogisch Medewerker plaatsvinden. Kinderen kunnen in de twee weken voordat ze vier jaar
worden 4 dagdelen komen wennen. In overleg met ouders en leerkracht wordt per kind bekeken
of een kind als het 4 jaar geworden is direct hele dagen naar school gaat of eerst gedeeltelijk zal
starten.
Aanmelding en inschrijving van leerlingen ouder dan 4 jaar
Leerlingen die ouder dan vier jaar zijn, zij-instromers, kunnen ook worden aangemeld. Ook met
deze ouders wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd. Vervolgens kunnen ouders een
verzoek tot aanmelding doen. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind
definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken ( met een mogelijkheid tot
verlenging met vier weken) na definitieve aanmelding.
Voor kinderen afkomstig van een andere school geldt het volgende:
 er moet plaats zijn in een groep
 ouders moeten bewust voor de visie van IKC Wiarda kiezen
 er is overleg met de andere school geweest
 de Intern Begeleider van IKC Wiarda heeft inzicht gekregen in het dossier van de leerling
en de mogelijkheid gekregen tot observatie op de andere school
 er kan passend onderwijs geboden worden
 bij de toelating wordt ook rekening gehouden met de zorgbehoefte van de groep
De schoolleiding neemt, dit alles overwegende, een beslissing over het al dan niet toelaten van
de leerling. Ouders worden zo snel mogelijk geïnformeerd of de leerling al dan niet toegelaten kan
worden. Om deze procedure zorgvuldig te kunnen volgen dient u als ouders minimaal 10 weken
voor de zomervakantie uw kind aan te melden. Mocht dit onverhoopt niet slagen, dan zal uw kind
pas na de herfstvakantie kunnen starten.

Aanvulling maart 2019
Wachtlijst:









Groep 8
Groep 7
Groep 6
Groep 4
Groep 3
Groep 1
Groep 1 in 2019/2020 (geboren tussen 1-8-2014 en 31-7-2015)
Groep 0 (geboren tussen 1-8-2015 en 31-7-2016)

