INFORMATIEFOLDER
Instroom-procedure 4-jarigen
INLEIDING
De instroom van een 4-jarige die wordt aangemeld op de Ireneschool kan op
2 manieren verlopen. De ‘normale procedure’ of de ‘onder-instroom
procedure’. De normale procedure gaat in werking als er geen
bijzonderheden zijn met het kind. De onder-instroom procedure gaat in
werking als er bijzonderheden zijn. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld
een taal-, ontwikkelings- of motorische achterstand, medische
bijzonderheden etc.

HOE VERLOOPT DE NORMALE INSTROOM PROCEDURE?
Hieronder ziet u een tijdlijn van aanname van een 4-jarige volgens de
normale procedure.

Ireneschool | Dirk Staalweg 38 | 3851 LJ Ermelo | 0341-556114 | www.ireneschoolermelo.nl

Stap 1: Kennismaking. Ouder(s)/verzorger(s) melden zich. Er wordt een
afspraak gemaakt om te kennismaken met de school en de directeur. Er wordt
een rondleiding door de school gepland zodat er een goed beeld gekregen
kan worden van de school en medewerkers.
Stap 2: Gegevens verzamelen. De directeur beschrijft de gegevens van het
kind en stuurt dit door naar de Intern Begeleider (IB'er).
Stap 3: Contact met de Voorschoolse Voorziening. De IB'er vraagt met
toestemming van de ouders de gegevens op van de VV: Voorschoolse
Voorziening. Bijvoorbeeld de kinderopvang of de peuterspeelzaal waar het
kind op heeft gezeten. Op die manier krijgen we een beter beeld van wie het
kind is.
Ook wordt de aanmelding besproken in het MT (managementteam). Het MT
bestaat uit de directeur en de IB’er.
Stap 4: Aanmelding. Leerling wordt aangenomen en krijgt een inschrijfkaart.
Vanaf dit moment is de leerling echt aangenomen op de Ireneschool.
Stap 5: Administratie. Dit is vooral een administratieve stap. De nieuwe
leerling wordt ingeschreven in ParnasSys, het leerlingvolgsysteem waar wij
mee werken. De inschrijving wordt doorgestuurd naar Bron/ DUO, zodat ook
voor de leerplicht duidelijk is naar welke school de leerling gaat.
Stap 6: Controle. Directeur controleert inschrijving door koppelverzoek.
Stap 7: Wennen op school. De nieuwe leerling wordt uitgenodigd om te
komen wennen in de klas. Dit kan maximaal 9x een ochtend voor de 4e
verjaardag. De dagdelen worden afgesproken in overleg tussen leerkracht
en ouder(s)/verzorger(s).
Stap 8: Huisbezoek. Leerkrachten plannen in groep 1 een huisbezoek en
geven vooraf Entree formulier mee.
Stap 9: 10-weken. Als de leerling 10 weken op school zit, is er een gesprek
met de leerkracht en ouders. We bespreken de leerling en hoe de start op
school is gegaan.

Stap 8 en 9 kunnen op praktische redenen soms omgewisseld worden.

HOE LANG DUURT DEZE PROCEDURE?
Dat wisselt per aanmelding en is ook afhankelijk van de leeftijd op het
moment van stap 1. Bij een aanmelding die gedaan is 3 maanden of meer
vóór de 4e verjaardag van het kind, hebben wij als school voldoende tijd om
alles te regelen.
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ONDER- INSTROOM
De onder-instroom procedure gaat in werking als er bijzonderheden zijn.
Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een taal-, ontwikkelings- of
motorische achterstand, medische bijzonderheden, etc. Dat een kind in de
onderstroom procedure komt, betekent niet automatisch dat een kind wordt
afgewezen. Wij kijken zorgvuldig met ouder(s)/verzorger(s) of wij op school
de juiste ondersteuning voor het kind kunnen bieden. Zo ja, is het kind van
harte welkom. Indien wij niet de juiste zorg kunnen bieden zoeken wij met u
mee naar een passende school. Dit ook om te voorkomen dat het kind van
school moet wisselen.

HOE VERLOOPT DE ONDER-INSTROOM PROCEDURE?
De onder-instroom verloopt volgends de volgende tijdlijn.
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Stap 1: Kennismaking. Ouder(s)/verzorger(s) melden zich. Er wordt een
afspraak gemaakt om te kennismaken met de school en de directeur. Er wordt
een rondleiding door de school gepland zodat er een goed beeld gekregen
kan worden van de school en medewerkers.
Stap 2: Gegevens verzamelen. De directeur beschrijft de gegevens van het
kind en stuurt dit door naar de Intern Begeleider (IB'er).
Stap 3: Contact met de Voorschoolse Voorziening. De IB'er vraagt met
toestemming van de ouders de gegevens op van de VV: Voorschoolse
Voorziening. Bijvoorbeeld de kinderopvang of de peuterspeelzaal waar het
kind op heeft gezeten. Op die manier krijgen we een beter beeld van wie het
kind is.
Stap 4: Overleg. De aanmelding wordt besproken in het MT (management
team).
Stap 5: Onderzoek. Er volgt een extra gesprek met ouders of extra
onderzoek. We bekijken welke extra zorg/ondersteuning de leerling nodig
heeft en kijken of wij dit kunnen bieden. Welke zorg en ondersteuning wij
kunnen bieden staat beschreven in ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).
Bij deze afweging kan een orthopedagoog aanwezig of betrokken zijn.
Stap 6: Zeeluwe. De IB'er gaat in gesprek met de commissie onder-instroom
van Zeeluwe. Deze commissie, vanuit de gemeente, adviseert en ondersteunt
scholen in het bekijken welke school de beste plek is voor een kind.
Stap 7: Beslissing. De aanmelding wordt nogmaals besproken in het MT. Er
wordt een beslissing genomen.
Er zijn daarbij 2 opties: De leerling wordt aangenomen of niet.

Optie 1: De Ireneschool kan passende ondersteuning bieden. De leerling
wordt aangemeld en de normale procedure gaat verder vanaf stap 4.
Optie 2: Wij kunnen de benodigde ondersteuning niet bieden. De
leerling wordt afgewezen. Dit wordt besproken in een gesprek met
ouder(s)/verzorger(s).
De directeur gaat samen met de ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar
een passende school voor het kind.

HOE LANG DUURT DEZE PROCEDURE?
Dat wisselt per aanmelding en is ook afhankelijk van de leeftijd op het
moment van stap 1. U kunt zich voorstellen dat deze procedure langer duurt
dan de ‘normale’ procedure. Als de verwachting is dat een kind in de onderinstroom terecht komt, adviseren wij een tijdige aanmelding (6 maanden voor
de 4e verjaardag van het kind).
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