SchoolwijzerWest: het vervolg

Donderdag 27 januari 2011 hadden wij een gesprek met het plaatsingsbureau.
Zoals toegezegd doen wij u verslag van dat gesprek.

Wat waren de uitkomsten van het gesprek?

1. Alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum, die wij ingeschreven hebben, worden
geplaatst op de Rosa Boekdrukker.
Wij hebben de namen van deze kinderen doorgegeven aan het plaatsingsbureau.
U hoeft uw kind zelf niet meer bij het plaatsingsbureau aan te melden.
2. Voor kinderen die vóór 1 oktober 2011 vier jaar worden en nu nog aangemeld worden,
is geen plaats meer op de Rosa Boekdrukker. Wij geven aan ouders van deze kinderen
dan ook geen rondleidingen meer.
3. Voor kinderen die tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012 vier jaar worden, is nog
maar beperkt plaats op de Rosa Boekdrukker.
Ouders van kinderen uit deze leeftijdsgroep, die hun kinderen na de rondleiding en het
kennismakingsgesprek in laten schrijven op de Rosa Boekdrukker, hoeven zich niet
aan te melden bij het plaatsingsbureau. Wij geven de namen van de kinderen door aan
het plaatsingsbureau.
4. Voor kinderen die ná 1 oktober 2012 vier jaar worden, is nog voldoende plaats.
5. Voor alle ouders die al een afspraak gemaakt hebben voor een rondleiding en
kennismakingsgesprek en uiteindelijk besluiten hun kind aan de Rosa Boekdrukker toe
te willen vertrouwen, geldt dat zij hun kind niet aan hoeven te melden bij het
plaatsingsbureau. Wij verzorgen die aanmelding na de inschrijving.
6. Ouders die vanaf maandag 31 januari 2011 een afspraak maken voor een rondleiding
en uiteindelijk besluiten hun kind aan de school toe te willen vertrouwen, melden hun
kind aan bij het plaatsingsbureau. Rond de derde verjaardag van het kind krijgen de
ouders van het plaatsingsbureau bericht of het kind geplaatst is.
7. Indien het om een groepsaanmelding gaat, vervalt punt 6, omdat groepsaanmeldingen
vanwege het ouderinitiatief altijd door de school verzorgd worden.

Dubbele inschrijvingen
Een aantal ouders dat hun kinderen bij de Rosa Boekdrukker inschreef, schreef ook bij een
andere school in. Wij kunnen ons dat wel voorstellen. Je wilt als ouder verzekerd zijn van een
school waar je vertrouwen in hebt. Doordat alle scholen hun toekomstige leerlingen aan het
plaatsingsbureau doorgeven of door gaan geven, krijgen we zicht op de dubbele
inschrijvingen. Zodra het plaatsingsbureau echt goed werkt, zullen de dubbele inschrijvingen
tot het verleden behoren. Je moet als ouder immers een eerste, tweede en derde keus gaan
maken. Wij gaan er nu maar van uit dat de ouders die hun kinderen op twee scholen
inschreven, op korte termijn een keuze maken.

Inschrijven broertjes en zusjes
Om een goede prognose te maken voor de komende jaren, gaan we vanaf vandaag ook alle
broertjes en zusjes inschrijven. Dat doen we tijdens de intake van uw oudste kind.
Ouders waarvan het oudste kind al op school zit of waarvan het oudste kind al
ingeschreven is: Wilt u contact opnemen met Ashvin of met Gerard om uw jongste kind
ook in te laten schrijven?

Toch nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief toch nog vragen? Neem dan contact met mij op.
Gerard Prenger
Directeur
Tel.: 020-6128000
gprenger@rosaboekdrukker.net

