Beleid instroom 4-jarigen (versie folder)
Op 4 -jarige leeftijd zetten kinderen hun eerste stap op weg naar de basisschool. In
principe mogen 4-jarigen de dag na hun verjaardag instromen in de kleutergroep.
Er zijn enkele uitzonderingen:
• In de laatste vier weken van een schooljaar worden geen 4-jarigen meer
opgenomen in de kleutergroepen. Zij starten in een rustige, kleine groep in het
nieuwe schooljaar.
• Kleutergroepen stromen gedurende het schooljaar vol tot maximaal 30
leerlingen.
We houden een ideaal aantal van 28 leerlingen aan. De directeur kan na
overleg met de MR hiervan afwijken en de groep laten groeien tot 30
leerlingen.
• Soms kan het zijn dat er, vanwege het grote aantal aanmeldingen van 4jarigen een extra kleutergroep, een instroomgroep, op de eigen school
gevormd mag worden. Het kan zijn dat uw kind dan niet direct start nadat het
4 jaar is geworden, maar later in deze instroomgroep mag beginnen. Mochten
financiële middelen niet toereikend zijn om een instroomgroep op de eigen
school te starten dan werken de Drunense scholen met een gezamenlijke
instroomgroep. Dit kan ieder jaar op een andere Drunense school of andere
locatie zijn. Dit kan dus betekenen dat uw kind niet start op de school waar
hij/zij staat ingeschreven, maar pas bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Uw kind blijft gedurende deze periode een leerling van de school waar hij/zij
staat ingeschreven.
• De onderwijstijd van de gezamenlijke instroomgroep wordt afgestemd op de
schooltijden van de 4 Drunense scholen i.v.m. het halen en brengen.
• Kinderen van de gezamenlijke instroomgroep mogen kosteloos gebruik maken
van de tussenschoolse opvang (TSO). Ze mogen ook thuis gaan eten. Met het
lesprogramma wordt hiermee rekening gehouden.
• Kinderen die in een gezamenlijke instroomgroep zitten, worden samen met de
kinderen die de eerste schooldag na de zomervakantie starten, uitgenodigd
voor de doorschuifmiddag in de laatste schoolweek op de eigen school, zodat
zij kennis kunnen maken met hun nieuwe groep en leerkracht.
• Over afwijkende startmomenten van uw 4-jarige wordt u tijdig geïnformeerd.
• Afwijkende startmomenten zijn te allen tijde ter beoordeling aan de directeur
van de school.
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