Protocol aanmelden nieuwe leerlingen
Aanmelding van uw kind voor het 4e jaar
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Hieraan vooraf volgt een heel proces.
Hieronder staat een schema die u op weg helpt.
Wanneer
Na 3e verjaardag

Wat
U ontvangt van de gemeente Harderwijk informatie m.b.t de
leerplicht van uw kind.

Na 3e verjaardag

U haalt informatie van school/scholen middels internet of een
bezoek.
U benadert onze school voor een kennismakingsgesprek.
Een afspraak wordt gemaakt met de directeur van de school.
Tijdens het kennismakingsgesprek:
- Krijgt u een rondleiding door de school
- Ontvangt u algemene informatie over de school
- Ontvangt u een schoolgids
U meldt uw kind aan a.d.h.v. het aanmeldingsformulier van
onze school. Deze kunt u vinden via de site (www.alislaah.nl)
of via de administratie of directie van onze school.

Maanden voor de 4e verjaardag

Na ontvangen van aanmelding

6 weken voor de 4e verjaardag

1e kijkmoment
4e verjaardag van uw kind.
(eerste schooldag)
4e week na eerste schooldag van
uw kind
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De directie neemt contact met u op.
Tevens wordt vermeldt dat de leerkracht ca. zes weken voor
de 4e verjaardag contact zal opnemen.
De leerkracht neemt contact op met u. Het kind ontvangt een
uitnodiging van de school. Samen worden de data voor
kijkmomenten gepland.
Uw kind mag 10 momenten komen kijken in de klas vanaf dit
moment.
Uw kind wordt warm ontvangen in de klas. Er is een kapstok
en stoel voor uw kind beschikbaar.
De leerling komt vanaf deze dag dagelijks op school en volgt
de schooltijden zoals vermeld de schoolgids.
De leerkracht gaat op huisbezoek. Samen wordt een
intakegesprek gevoerd.

Aanmelden van uw kind dat onderwijs volgt op een andere basisschool
Het kan zijn dat u van school wil wisselen. Hieronder volgt een stappenplan hoe u dit kunt
aanpakken.
Wanneer
Als u uw kind wilt overschrijven
naar onze school

Na kennismakingsgesprek

Wat
U benadert onze school voor een kennismakingsgesprek. Dit
kan via het aanmeldingsformulier op de site (www.alislaah.nl),
telefonisch of via de mail info@alislaah.nl .
Een afspraak wordt gemaakt met de directeur van de school.
Tijdens het kennismakingsgesprek:
- Krijgt u een rondleiding door de school
- Ontvangt u algemene informatie over de school
- Ontvangt u een schoolgids
- U krijgt de vraag waar uw kind op dit moment naar
school gaat en of de andere school weet dat u op zoek
bent naar een nieuwe school.
U schrijft uw kind in a.d.h.v. het inschrijfformulier van onze
school. Deze kunt u vinden via de site (www.alislaah.nl) of via
de administratie of directie van onze school.
Islamitische basisschool Al Islaah
Bosboom Toussaintstraat 1
3842 ZZ Harderwijk
0341 429 001

Na inschrijving
4e week na eerste schooldag van
uw kind

De directie neemt in overleg met u contact op met de school.
De directie neemt contact met u op wanneer uw kind begint.
Het kind ontvangt een uitnodiging van de school.
De leerkracht gaat op huisbezoek. Samen wordt een
intakegesprek gevoerd.

