De aanmelding en plaatsing van een kind op onze school
Op maandagmiddag 7 februari 2022 verzorgen we voor ouders die de school nog niet kennen
een kennismakingsbijeenkomst van 14.30 -15.30* uur en ’s avonds op dezelfde dag organiseren
we van 19.30 – 21.30 uur* een inschrijvingsavond. Dan kunt u de leerlingen aanmelden die het
volgende cursusjaar, dat loopt tot 1 oktober 2023, 4 jaar worden. Het kan dus zijn dat uw kind
op dat moment nog 2 jaar is.
* Voor inplanning van een afspraak stuurt u een e-mailverzoek naar a.visser@as-p.nl
Voor de indeling in cursusjaren houden we de 1-oktobergrens aan. Daarnaast kunt u gedurende
het hele jaar kinderen voor alle leerjaren aanmelden. U kunt onze school ook vrijblijvend
bezoeken om informatie in te winnen en de school te bekijken.
Aan ouders die hun kinderen aanmelden wordt gevraagd de grondslagverklaring van onze school
te ondertekenen. We verwachten tevens dat zij instemmen met ons identiteitsdocument
(Schoolprofiel).
Na aanmelding van uw kind op onze school krijgt u ten minste één maand voor de datum van
plaatsing een uitnodiging voor een kennismakingsmorgen in de aanvangsgroep.
Om alvast te wennen aan het schoolgebeuren mag het kind in de periode voor de eerste
schooldag een morgen de lessen bijwonen. Eenmaal per maand houden we deze vaste
kennismakingsmorgen voor al de kinderen die in die maand vier jaar worden. Het is niet de
bedoeling dat u dan in de klas bij uw kind blijft.
De eerste officiële schooldag is de eerste schooldag van de maand ná de maand waarin het
kind jarig is. De kinderen die in de loop van het schooljaar vier worden, stromen dit jaar in bij
groep 1. Deze zogenaamde groep-0-kinderen gaan op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend naar school.
Wegens de drukke werkzaamheden aan het eind van het schooljaar kunnen kinderen die
tussen 1 juni en het einde van de zomervakantie vier jaar worden wel een morgen voor een
kennismakingsbezoekje komen, maar pas na de zomervakantie de lessen volledig volgen.
Wij gaan er vanuit dat kinderen die in de eerste weken van het cursusjaar –voor 1 oktobervier jaar worden, op de eerste dag van het nieuwe schooljaar naar school komen. Mocht u uw
kind, in dit geval, pas na zijn of haar verjaardag naar school willen doen, dan vragen wij u dit
tijdig aan ons door te geven, het liefst voor de zomervakantie. Ook deze kinderen krijgen een
uitnodiging om voor de vakantie een keer op school te komen kijken.

