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Op de website staat de volgende tekst:
Als u uw kind bij ons wilt aanmelden willen wij graag eerst kennis met u maken en onze manier van
werken laten zien. Als u deelneemt aan zo’n maandelijkse informatieochtend (8.45 – 10.15 uur) krijgt
u een goed beeld van de sfeer op school en onze werkwijze. Natuurlijk kunt u dan ook al uw vragen
stellen. Na deelname aan deze ochtend kunt u uw kind aanmelden door middel van het
aanmeldingsformulier. Het is niet mogelijk om uw kind vóór deze ochtend voorlopig in te schrijven.
Voor het bijwonen van een informatieochtend kunt u zich telefonisch aanmelden bij René van
Lieshout, administratie. Hij is te bereiken van ma t/m do van 8.00 tot 14.00 uur op 030-6705244. U
kunt ook een bericht sturen naar Rene.vanlieshout@montessoriarcade.nl
Wij adviseren u om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden. Broertjes en zusjes van een kind, dat al
naar onze school gaat, worden altijd geplaatst mits ze tijdig aangemeld zijn en de school aan de
onderwijsbehoeften kan voldoen.
Verdere procedure:
Na het insturen van het ondertekend aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging per mail, dat
het inschrijfformulier is ontvangen en dat uw kind op de aanmeldingslijst geplaatst is.
Ruim een jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigen wij u met uw kind uit op Arcade, voor een
plaatsingsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met de bouwcoördinator of de intern begeleider van
de onderbouw. Het doel van dit gesprek is het vaststellen van de onderwijsbehoeften van uw kind.
Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek bepalen wij of wij overgaan tot een definitieve inschrijving
en plaatsing van uw kind.
Ongeveer 6 maanden voordat uw kind zal starten bij ons op school krijgt u een vragenlijst
toegestuurd. Graag ontvangen wij deze lijst volledig ingevuld retour per post. Wij hopen door uw
informatie uit de vragenlijst inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind in de eerste levensjaren
en eventuele bijzonderheden, zodat wij uw kind meteen vanaf het startmoment optimaal kunnen
begeleiden.
Twee maanden voor de startdatum neemt onze administrateur contact met u op voor het plannen
van een intakegesprek met de leerkracht van uw kind. Dit intakegesprek zal ongeveer 4 – 6 weken
voordat uw kind start plaatsvinden. Alvorens dit gesprek ontvangt u per mail een intakeformulier. Dit
intakeformulier neemt u mee naar het intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken u en uw kind
kennis met de leerkracht en krijgt u uitleg over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Ook worden
de wenafspraken gemaakt. Uw kind mag voor de eerste schooldag twee dagdelen komen wennen.
Voor de kinderen die in december jarig zijn geldt, dat zij niet in december, maar in januari, na de
kerstvakantie, mogen beginnen. De kinderen die 4 jaar worden tijdens de laatste vier schoolweken
voor de zomervakantie starten meteen na de zomervakantie. Dit geldt ook voor de kinderen die jarig
zijn in de maanden juli en augustus. Deze kinderen komen voor de zomervakantie één keer wennen
in de nieuwe groep.

