Aanmelden op de Tamarisk
Hoera – mijn kind mag naar de basisschool…………
Ruim voordat een kind vier jaar wordt, gaan ouders op zoek naar een basisschool voor hun kind.
Rond de derde verjaardag ontvangen zij van de Gemeente Dronten informatie over de leerplicht.
Als ouder wil je een goede basisschool voor je kind. Je zoekt als ouder een schoolomgeving die aansluit bij de
waarden en normen van de thuissituatie. Een keus voor een basisschool betekent in de meeste gevallen een
verbintenis voor jaren. Daarom is de juiste informatie van belang.
Een onderdeel waar ouders zeker waarde aan hechten is de ‘route’ tot aan de eerste schooldag van hun kind
op de basisschool.
In 7 stappen naar de Tamarisk…..
1. Bekijk de website van de Tamarisk – www.detamarisk.nl
2. Vraag persoonlijk of telefonisch of via de mail een informatiepakket aan bij de Tamarisk –
telefoon 0321-331766 email: detamarisk@codenz.nl
3. Maak op dat moment, of nadat u de informatie heeft gelezen, een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met de schoolleiding van de Tamarisk.
Bij het gesprek hoort een rondleiding door de school.
4. Aansluitend kunt u uw kind aanmelden voor de Tamarisk.
Hiervoor ontvangt u een aanmeldingsformulier in het informatiepakket.
5. Mocht uw kind op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op een andere basisschool zitten, dan
krijgen wij overdrachtsformulieren.
overdrachtsformulieren Het kan nodig zijn om verdere informatie op te vragen om een
zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Kort voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de
school u uit voor een Startgesprek.
Startgesprek Bij dit gesprek zullen de directeur en de Intern begeleidster
aanwezig zijn.
6. Uw kind mag een week voordat het 4 jaar wordt, al beginnen op school. Wettelijk mag je maximaal
10 schooltijden (halve dagen) wennen voor je vierde verjaardag. Wij hebben een keuze gemaakt voor
een wentijd van maximaal een week. Uitzonderingen zijn kinderen die in december of in juni en in de
zomervakantie jarig zijn. Voor hen organiseren wij een wenmiddag. De leerkracht komt kort voor de
plaatsing bij u thuis, zij brengt dan een tasje met daarin praktische informatie voor u en uw kind.
Mocht uw kind bij ons op school komen en zit het al op een andere basisschool, dan mag hij of zij van
tevoren een dag(deel) meedraaien.
7. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, of structureel vanuit een andere basisschool naar ons
toekomt, wordt uw kind als leerling van de Tamarisk ingeschreven.
Wij sturen u na het ontvangen van het aanmeldingsformulier een bevestiging van de
aanmelding.
Met vriendelijke groet,
Corrie van ‘t Hul (directeur)

