Aanmelding nieuwe leerlingen
Vanaf de leeftijd van drie jaar kunnen ouders hun kinderen aanmelden op school. Elk
voorjaar is er een inloopmoment waarop ouders en kinderen in de school kunnen komen
kijken.
We vinden het fijn als kinderen uiterlijk in april aangemeld worden voor het volgende
schooljaar. Dat geldt zowel voor kinderen die in de zomer 4 worden en direct na de
zomervakantie naar school gaan, als voor kinderen die in maart of april 4 worden en dan
naar school gaan. Sommige kinderen worden dus aangemeld 5 maanden voordat ze naar
school gaan en anderen bijna een jaar van tevoren.
Spreekt onze school en ons onderwijs u aan en wilt u uw kind bij ons aanmelden? Neem
dan contact met ons op via de email of telefonisch:
immanuel@levwn.nl
0499 373448
De directeur zal een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de
school met u inplannen. We bekijken dan samen of dit de juiste school is voor u en uw kind.
Het aanmelden gebeurt altijd schriftelijk via ons aanmeldingsformulier, dat u ontvangt na het
kennismakingsgesprek. Hierop kunt u ook aangeven als (u vermoedt dat) uw kind extra
ondersteuning nodig zal hebben. De eventuele ondersteuningsbehoefte zal binnen zes
weken na aanmelding door de school worden bepaald. De school heeft zorgplicht vanaf het
moment van schriftelijke aanmelding (vanaf driejarige leeftijd).
Inschrijving
Een kind wordt ingeschreven vanaf een leeftijd van vier jaar, als de school kan voorzien in
de ondersteuningsbehoefte. Enkele weken voordat uw kind naar school gaat is er een
kennismakingsgesprek met de leerkracht van de groep. Daarin kunnen ouders en
leerkrachten belangrijke informatie uitwisselen. Wanneer blijkt dat de school niet kan
voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of dat de ondersteuningsbehoefte een onevenredige
belasting gaat vormen, dan is het aan de school (natuurlijk in overleg met ouders) om op
zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor de betreffende leerling. Als het niet lukt
om een passende plek te vinden binnen de termijn van tien weken en het kind inmiddels vier
jaar is geworden, wordt hij/zij tijdelijk geplaatst op school totdat een passende plaats
gevonden is en het kind ingeschreven is op een andere school.

