Intake procedure 2017-2018
Op het Anker zijn ouders (lees hierbij ook verzorgers) en school partners om het onderwijs voor onze
leerlingen te optimaliseren. Het is daarom belangrijk om voordat uw kind start op school met elkaar
in gesprek te zijn.
Hoe organiseren we dat:
1. Ouders krijgen een oriënterend gesprek en rondleiding van de directeur op school. Hiervoor
wordt een afspraak gemaakt. Ouders ontvangen een inschrijfformulier aan het einde van
het gesprek.
2. Ouders schrijven hun kind(eren) in op het Anker en leveren het inschrijfformulier in op
school.
3. De secretaresse van school schrijft de leerling(en) in. Vanaf die datum ontvangen ouders
ook de wekelijkse informatiebrief: “info” van school via de mail
4. De secretaresse stuurt een inschrijfbevestiging naar ouders en doet een voorstel voor een
intakegesprek op school waarbij ouders, het kind/de kinderen en de intern begeleidster
van school aanwezig is. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats minimaal 10 weken voordat de
leerling instroomt op school.
5. Tijdens het intakegesprek wisselen ouders en school informatie uit die vooral gericht is op de
ontwikkeling van de leerling tot nu toe en wat ouders denken dat hun kind van de
leerkracht nodig heeft op school. De intern begeleidster vult hiervoor een intakefomulier in.
6. Bij het intakegesprek ontvangen de ouders de volgende documenten en mondelinge
toelichting hierop:
- Parkeerinformatie ABS complex
- Kennismakingsboekje voor groep 1 en 2 (als de nieuwe leerling een kleuter is)
- Formulier calamiteiten waarbij verzocht wordt om deelname in de groepsoudersapp
- Formulier ouderbetrokkenheid
7. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over plaatsing en proefdraaien op
school. Verder geeft de intern begeleidster informatie over ons
leerlingadministratie/volgsysteem Parnassys.
8. Als ouders akkoord zijn, zorgt de secretaresse ervoor dat ouders opgenomen worden in de
groepsapp.
9. Ouders ontvangen van de secretaresse inloggegevens van Parnassys.
10. Na ongeveer 6 weken na instroom op school komt de leerkracht van de leerling op
huisbezoek. Hiervoor wordt een telefonische/persoonlijke afspraak gemaakt.

