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4 jarigen
Op de dag dat een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Ongeveer 6 weken
voordat het kind 4 jaar wordt, maakt de kleuterleerkracht afspraken met de ouders omtrent
het wennen. Voor die vierde verjaardag mag een kind gedurende 4 dagdelen wennen op
school. Indien gewenst (overleg met kleuterleerkrachten en ouders) kan ervoor gekozen
worden om een langere wenperiode af te spreken als dit in het belang van het kind is.
Leerlingen die voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen allemaal starten bij aanvang van het
nieuwe schooljaar zodat zij 2 volle kleuterjaren kunnen hebben.
5 jarigen
Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig en valt het onder de regelgeving van leerplicht.
Echter stimuleren wij 4 jarigen ook om altijd op school te zijn.
Zij-instroom
Van leerlingen die van een andere basisschool komen (bijvoorbeeld door verhuizing) wordt,
om een beeld van de ontwikkeling te krijgen, contact met de vorige basisschool opgenomen
en om een onderwijskundig rapport gevraagd. De leerkrachten en interne begeleiding zien
er op toe dat deze leerlingen goed in de groep worden opgenomen.
Overstappen binnen de Haarlemmermeer
Binnen de Haarlemmermeer werken wij met het overstapprotocol. Hiervoor verwijzen we u
naar onze website onder het kopje ‘informatie’.
Klassengrootte
Om onze leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen hanteren wij een maximale
groepsgrootte van in principe 30 leerlingen. Dit betekent dat er voor het schooljaar 20192020 plek is in de volgende groepen:
Groep 1-2 A 18
Groep 1-2 B 18
Groep 3
28
Groep 4
23
Groep 5
27
Groep 6
25
Groep 7A
19
Groep 7B
17
Groep 8A
27
Groep 8B
16
*Aantallen op 21-06-2019.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wettelijke regeling rond passend onderwijs in werking getreden.
Op onze school wordt bij aanmelding van een leerling een intakegesprek gehouden. Aan de
hand van deze intake wordt vervolgens bekeken of de school in staat is de leerling op te
nemen en kan voorzien in de onderwijsbehoeftes. Centraal in de besluitvorming staat het
belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het
kind te kunnen ondersteunen. Wij gaan er van uit dat de leerling gedurende 8 jaar de
noodzakelijke begeleiding moet kunnen krijgen.
Als blijkt dat de mogelijkheden van De Tovercirkel ontoereikend zijn om een aangemelde
leerling goed te begeleiden, zal geen inschrijving plaatsvinden.
Criteria om niet in te schrijven voor De Tovercirkel zijn:
- een leerling waarvoor één op één begeleiding noodzakelijk is
- een leerling waarvoor lijfgebonden zorg noodzakelijk is.
- verpleging en verzorging zoals hulp bij het naar het toilet gaan, eten en drinken,
medicatietoediening
- de betreffende groep (enkelvoudig of combinatie) waarin de leerling met specifieke grote
onderwijsbehoeftes geplaatst moet worden telt 25 leerlingen of meer.
- onvoldoende uitrusting van het gebouw om de leerling te kunnen begeleiden.
Wanneer geconcludeerd moet worden dat De Tovercirkel niet de plek is waar toereikend
onderwijs gegeven kan worden, wordt in overleg met het Samenwerkingsverband Passend
onderwijs een andere oplossing aangeboden.
Adresgegevens Samenwerkingsverband:.
Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Tel.: (023) 5541588 toestel 229
Email: info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl

