Uw kind inschrijven
Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat uw kind voor het
bereiken van de vier-jarige leeftijd wordt aangemeld. Uw kind kan in groep 1 worden geplaatst op de
eerste schooldag na de verjaardag. Leerlingen die in de laatste week voor de zomervakantie jarig zijn,
worden in principe na de zomervakantie geplaatst.
Als u uw kind op de Westerschool wilt inschrijven kunt u een afspraak maken met de
schoolcoördinator. In een kennismakingsgesprek beantwoordt zij graag uw vragen en geeft u graag
een rondleiding door onze school. Tenslotte krijgt u een uitgebreide schoolgids mee, zodat u alle
informatie nog eens rustig op uw gemak na kunt lezen.
Voor informatie over onze school en voor het maken van een afspraak voor een inschrijving van uw
zoon/dochter kunt u terecht bij Mevr. M. Stolk, +31(0)597-532374.

Wenweek leerlingen groep 1
In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar,
mag een leerling maximaal één aaneengesloten week komen wennen op de basisschool. Bij ons op
school gaan we uit van vijf dagdelen vooraf-gaand aan de week waarin uw kind vier jaar wordt.
Zodoende kan uw kind alvast een beetje kennismaken met de leerkracht, leeftijdsgenootjes en de
werkwijze in de klas.
Na aanmelding van uw kind maakt u met de schoolcoördinator een afspraak over de dagen wanneer
uw kind bij ons op school komt wennen.

De leerplicht
Ieder kind in Nederland mag naar school als het vier jaar wordt, maar zodra uw kind vijf jaar is
geworden is het leerplichtig. Dit wil zeggen: uw kind moet naar school. In uitzonderlijke gevallen is een
schoolweek voor een vijfjarige nog te vermoeiend. In deze gevallen kan er gebruik gemaakt worden
van een speciale regeling, waardoor een leerling ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven. Van
deze regeling kan alleen gebruik worden gemaakt na overleg met de directeur.
De gemeente let er op dat ouders zich houden aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale
medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. Zij hebben dus een controletaak en daarnaast ook
nog andere taken. Soms mag de directeur namelijk geen toestemming geven voor afwezigheid van
uw kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen. De directeur zal u mededelen wanneer u dat aan
de leerplichtambtenaar moet vragen.

