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Procedure aanmelding kinderen tot 4 jaar
-Ouders/verzorgers nemen contact op met school en verzoeken om een kennismakingsgesprek en
een rondleiding.
Ingeval van een verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt er geen
aanmeldingsprocedure gestart.
De Vuurvogel is namelijk een school voor regulier basisonderwijs.
-De directeur nodigt de ouders/verzorgers uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
-Ouders/verzorgers kunnen het kind aanmelden via de aanmeldingsformulieren.
-Ouders/verzorgers sturen het aanmeldingsformulier in. Indien het kind een vorm van kinderopvang
heeft genoten sturen de ouders ook een overdracht mee.
-Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgen de ouders/verzorgers per mail een bevestiging
van plaatsing.
- Ongeveer twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, nodigt de betreffende kleuterleerkracht de
ouders/verzorgers met het kind uit voor een kennismakingsgesprek en observatie. De ouders wordt
gevraagd het biografie formulier in te vullen.

Procedure instromen vanuit een andere school
-Ouders/verzorgers nemen contact op met school en verzoeken om een kennismakingsgesprek en
een rondleiding.
Ingeval van een verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt er geen
aanmeldingsprocedure gestart. De Vuurvogel is namelijk een school voor regulier basisonderwijs.
-De directeur nodigt de ouders/verzorgers uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
-Ouders/verzorgers kunnen het kind aanmelden middels de aanmeldingsformulieren.
-Ouders/verzorgers sturen het aanmeldingsformulier in met daarbij kopieën van de laatste twee
rapporten; uitslagen van de laatste twee cito meetmomenten en eventuele verslagen van
specifieke onderzoeken.
-Na ontvangst van deze papieren krijgen de ouders/verzorgers per mail een bevestiging hiervan.
-Binnen twee weken na ontvangst van deze gegevens neemt de intern begeleider contact op met
de huidige school van het kind om informatie op te vragen. Dit gebeurt op basis van een
wederzijdse afspraak tussen scholen uit deze regio.
-Indien de informatie uitkomt op een negatief plaatsingsadvies dan wordt de procedure gestopt. De
intern begeleider informeert de ouders/verzorgers hierover.
-Indien de informatie uitkomt op een voorlopig positief plaatsingsadvies wordt de leerling
uitgenodigd drie dagen mee te lopen in de beoogde klas. De intern begeleider kan een aantal
toetsen bij de leerling afnemen.
-Na afloop van de 3 meeloopdagen worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek
met de intern begeleider en de leerkracht. In dit gesprek wordt aangegeven op welke gronden de
leerling wel of niet geplaatst wordt.

