Beleid plaatsen van 4 jarigen in leerjaar 1
In schooljaar 2014-2015 hebben we de wijze van instromen in groep 1-2 vastgesteld.
Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2014-2015 stromen nieuwe kleuters op een
aangepaste manier in de groepen 1-2 in. Hieronder geven we de spelregels:
De instroom van de 4-jarigen kinderen wordt geclusterd, na de 4de verjaardag worden
kinderen geplaatst.
1. alle leerlingen die 4 jaar worden kunnen op 2 momenten instromen in een groep 1-2,
in de maand volgend op de verjaardags-maand;
2. Op de 1e en 15e van elke maand kunnen nieuwe leerlingen instromen in groep 1-2. Of
de maandag erna, wanneer beide data in het weekend of vakantie vallen.
3.

De twee weken voorafgaande aan de 1e of 15e komen deze nieuwe instromers 2x een
ochtend kennismaken in de nieuwe kleutergroep.

4.

De maand december is een uitzonder vanwege de twee feestelijke activiteiten
achter elkaar, Sint en kerst. Het kan zijn dat de startdatum daardoor afwijkt van
bovenstaande.

5.

In de laatste maand van het schooljaar stromen geen kinderen in. Zij starten direct
in het nieuwe schooljaar.

6.

alleen de leerlingen die op de eerste van de maand 4 jaar worden, kunnen op
dezelfde dag instromen en maken dus de gewenningsmomenten mee van de
leerlingen die in de maand daarvoor 4 worden. Als de eerste van de maand in het
weekend valt en het kind is in dat weekend ook jarig of op maandag erna, dan is de
plaatsing in die betreffende maand mogelijk.

Aantal kinderen per groep.
We hebben een maximum aantal kinderen vastgesteld van 30 kinderen per groep 1-2. We
hanteren geen instroombeperking of wachtlijst, omdat we alle kinderen willen plaatsen.
Indien het aantal kinderen in de groepen 1-2 over de 30 heen gaat, hebben we twee
mogelijkheden om dit probleem op te lossen:
1.

we richten een extra instroomklas in;

2.

we brengen ondersteuning in de groepen;

Voor de eerste optie wordt gekozen, als duidelijk is dat de instroom van de nieuwe 4jarige kinderen halverwege het jaar (Januari) voor volle groepen zorgt.
Voor de tweede optie wordt gekozen, op het moment dat tussen Januari en de
zomervakantie het aantal kinderen boven de 30 kinderen uitstijgt. De extra
ondersteuning is zo goed mogelijk afgestemd op wat er nodig is.

