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Stap 1 / Pinky - Directie - Administratie

Pinky loopt bij kennismaking met ouders van een nieuwe peuter langs 
administratie en directie. Zo kunnen administratie of directie direct 

kennismaken en rondleiden of een afspraak maken met ouders.  

Als een peuter 3 jaar wordt, verstuurt/geeft een medewerker van Pinky 
een verjaardagskaart namens de Rosa aan ouders. Administratie Rosa 

zorgt dat Pinky kaarten heeft met tekst, zodat Pinky alleen nog de naam 
van de peuter hoeft in te vullen.

Stap 2 / Directie - IB

Als ouders interesse hebben om hun kind in te schrijven, checkt de 
directeur bij IB of er bijzonderheden zijn. Als dat nog niet  bekend is, 

voert IB een groepsobservatie uit bij Pinky. 

Stap 3 / Directie

De directie beslist aan de hand van de informatie van IB of de kleuter 
geplaatst wordt. Directie geeft per mail de plaatsing door aan IB en 

administratie.

Stap 4 / IB - Administratie

IB bepaalt in samenspraak met kleuterleerkrachten in welke groep en 
per wanneer het kind wordt geplaatst (met eventuele afspraken over 
wendagen). Administratie regelt met ouders de verdere inschrijving 

(inschrijfformulier/medisch protocol en eventuele aanvullende 
afspraken). Administratie verwerkt de inschrijving. 

Stap 5 / Administratie

Ongeveer een maand voor de start ontvangen ouders een 
uitnodigingskaart. Op de dag van vertrek bij Pinky ontvangen ouders een 

welkomstpakket van de Rosa met code social schools, paar kleine 
cadeautjes, uitleg ouderbijdrage, gym, enzovoort.

Stap 6 / Leerkracht - Pinky

Een maand vóór de start van de kleuter voert de leerkracht een 
overdrachtsgesprek met de pedagogisch medewerker van Pinky. De 

leerkracht plaatst het ingevulde overdrachtsformulier in Esis. 

Binnen zes weken na de start van de kleuter voert de leerkracht een 
startgesprek met ouders. De leerkracht noteert opvallendheden in Esis.

STROOMSCHEMA INSTROOM KLEUTERS VIA PINKY 
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Stap 1 / Directie - IB

Ouders die interesse hebben om hun kleuter aan te melden bij ons op 
school, zijn welkom voor een gesprek en rondleiding. Directie voert een 
kennismakingsgesprek met ouders én kleuter. Bij twijfel over plaatsing, 

informeert IB vóór inschrijving bij het kinderdagverblijf en/of observeert 
de kleuter in één van onze kleutergroepen. 

Stap 2 / Directie - IB

De directie beslist aan de hand van het kennismakingsgesprek en de 
informatie van IB of de kleuter geplaatst wordt. Directie geeft per mail 

de plaatsing door aan IB en administratie.    

Stap 3 / IB - Administratie

IB neemt uiterlijk 2 maanden voor de start van de kleuters contact op 
met het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal waar de kleuter heeft 

gezeten. Daarna bepaalt IB in samenspraak met kleuterleerkrachten in 
welke groep en per wanneer het kind wordt geplaatst (met eventuele 

afspraken over wendagen). Administratie regelt met ouders de verdere 
inschrijving (inschrijfformulier/medisch protocol en eventuele 

aanvullende afspraken). Administratie verwerkt de inschrijving.

Stap 4 / Administratie

Ongeveer een maand voor de start ontvangen ouders een 
uitnodigingskaart met welkomstbrief met uitleg over ouderbijdragen, 

gym, enzovoort. De eerste dag op school ontvangen ouders een 
welkomstpakket van de Rosa met code social schools, paar kleine 

cadeautjes, foldermateriaal schooltandarts, naamstickers, enzovoort.

Stap 5 / Leerkracht

Twee weken vóór de start neemt de leerkracht contact op: legt 
praktische zaken uit, vraagt naar bijzonderheden en spreek eventuele 

wenmomenten af. Een gesprek op school kan uiteraard. Bij kinderen die 
niet op de eerste schooldag van het schooljaar instromen, mogen 

ouders om 9:00 binnen komen. Dan heeft de leerkracht tijd voor een 
kort gesprek. Binnen zes weken na de start van de kleuter voert de 

leerkracht een startgesprek met ouders. De leerkracht noteert 
opvallendheden in Esis.
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Stap 1 / IB

Ouders nemen contact op met de vraag of hun zoon/dochter geplaatst 
kan worden. IB voert een gesprek met ouder(s).

Stap 2 / IB

IB neemt contact op met de huidige school en wint informatie in over 
de leerling (resultaten/extra ondersteuning, etc). IB koppelt 

beoordelingen hierover terug naar de directie. 

Stap 3 / Directie

De directie beslist aan de hand van de informatie van IB of de leerling 
geplaatst wordt. Directie geeft per mail de plaatsing door aan IB en 

administratie.

Stap 4 / IB - Administratie

IB informeert ouders over de plaatsing: welke groep en per wanneer. 
Administratie regelt met ouders de verdere inschrijving 

(inschrijfformulier/medisch protocol en eventuele aanvullende 
afspraken). Administratie verwerkt de inschrijving. 

Stap 5 / Leerkracht

Twee weken na de start van de nieuwe leerling voert de leerkracht met 
ouders en leerling (vanaf groep 5) een startgesprek.  De leerkracht 

noteert opvallendheden in Esis.

Stap 6 / Leerkracht

Zes weken na de start checkt de leerkracht de eerste resultaten. De 
leerkracht informeert ouders over deze resultaten. Bij zorgen gaat de 

leerkracht in gesprek met IB en ouders. 
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