
 
 
Op het moment dat uw zoon of dochter bijna 4 jaar is, kan hij of zij worden aangemeld op de 
basisschool. Inschrijfformulieren zijn beschikbaar op de peuterspeelzaal en de basisschool. U 
kunt dit ook downloaden op de website en ingevuld sturen naar gertie.houben@innovo.nl. 
 
Nadat uw zoon/dochter is ingeschreven, wordt er een intake gepland met de leerkracht van 
groep 1-2. Wij verzoeken u vriendelijk circa 4 weken voor uw kind 4 jaar wordt hiervoor zelf 
contact op te nemen met de leerkracht via bovengenoemd e-mailadres. 
Tijdens deze intake krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de toekomstige school 
van uw kind. Uw zoon of dochter mag ook meekomen en alvast gaan kijken in de 
kleutergroep. Tijdens deze intake zullen we de ontwikkeling van uw kind bespreken en kunt 
u terecht met vragen over school. Mogelijk vindt nog een vervolggesprek plaats om de 
onderwijsbehoeften te bespreken. 
 
Naast deze intake vindt er op een ander tijdstip nog een "warme overdracht" plaats met de 
toekomstige leerkracht(en), de leidsters van de peuterspeelzaal en u als ouders. Uw kind 
mag voor aanvang op de basisschool 5 dagdelen (dinsdag en donderdagochtend) komen 
wennen. 
 
Wanneer de leerling instroomt op een later moment in de schoolloopbaan of wanneer de 
leerling afkomstig is vanuit een andere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, vindt er een 
intake gesprek plaats met de directeur. Bij een oudere leerling worden de 
onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht en wordt contact opgenomen met de 
voorgaande school. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij op school niet tegemoet 
kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. In dat geval wordt 
gekeken naar scholen die wél daarbij kunnen aansluiten. Wij zullen dit samen met u 
bespreken, zodat uw kind op de goede plek terecht komt en zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen.  
 
 

Wij wensen uw kind alvast een fijne tijd toe op Klavertje Vier! 
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