Aanmelding tussentijdse instroom leerlingen vanaf 4 jaar.
Bij tussentijdse instroom wordt de volgende procedure gevolgd:


Indien er plaats is, worden ouders geïnformeerd over het onderwijskundig concept van de
school en krijgen eventueel een rondleiding.



Indien de ouders kiezen voor de Archipelschool wordt het kind op de voorlopige inschrijflijst
geplaatst.



Wij vragen ouders de vragenlijst passend onderwijs in te vullen.



De ouders wordt verzocht om op de vertrekkende school te melden dat zij van school willen
veranderen en deze school te verzoeken een onderwijskundig rapport te schrijven.



In principe wordt met de antwoorden van de vragenlijst passend onderwijs en het
onderwijskundig rapport ons voldoende informatie geven over de ontwikkeling van het kind,
zowel sociaal emotioneel, motorisch als cognitief.



Indien de informatie voor ons niet toereikend is, wordt er met toestemming van de ouders
door de Intern Begeleider contact opgenomen met de vertrekkende school.



Indien er voldoende informatie beschikbaar is worden ouder(s) en kind uitgenodigd voor een
intakegesprek.



Aan de hand van de verkregen informatie wordt een afweging gemaakt of de Archipelschool
in staat is om het betreffende kind die zorg/aandacht te bieden die het nodig heeft. Hierbij
wordt ook gekeken naar de groep waarin het kind geplaatst wordt.



Bovendien kan er bij twijfel besloten worden om het kind één of enkele toets(en) af te laten
nemen.



Wij nemen binnen zes weken (na start op school of na aanmelding op de voorlopige
inschrijflijst) het besluit of een kind definitief toegelaten kan worden bij onze school. Deze
periode kan indien noodzakelijk met vier weken verlengd worden.



Mocht dit niet het geval zijn dan worden de ouders door verwezen naar SPPOH (Stichting
Passend Primair Onderwijs Haaglanden) voor het vinden van een geschikte onderwijsplek.

Voor tussentijdse instroom kunt u contact opnemen met de administratie,
Mariëlle de Weerd,
(070) 3508027 of m.deweerd@archipelschool.nl
De administratie is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur, uitgezonderd schoolvakanties.

