
8.2 Bijlage protocol wenperiode kleuters 
 

Datum: Actie: Uitvoering: 

Januari De werving van nieuwe kleuters voor het nieuwe 
schooljaar (kinderen die tussen mei  en juli 4 jaar 
worden). 
- Plaatsing artikel in Rozet, De Brug en de 
zondagskrant. 
- Affiche bij de Spar. 
- Affiche bij het kinderdagverblijf en bij de 
peuterspeelzaal. 
- Aanmelden voor de informatieavond bij 
estherconrad@op-weg.nl. 

Contactpersoon 
(Esther) 

 Sluiting van de aanmeldingsperiode voor de 
informatieavond bij estherconrad@op-weg.nl 

Ouders nieuwe 
kleuters bij 
contactpersoon 

16-2-2016 
Start 19.00u 

Informatieavond voor alle ouders van de nieuwe 
kleuters door alle leerkrachten groep 1/2 en de 
directie. 

Leerkrachten 
groep 1/2 en 
directie 

23-2-2016 
Start 9.00u 

Inloop ochtend voor de ouders van de nieuwe 
kleuters. Dit gebeurt naar gelang het aantal 
aanmeldingen in één of twee lichtingen. De 
directie leidt rond en dan vooral in de groepen 
1/2, maar ook door de rest van de school. 

Directie en indirect 
de leerkrachten 
groepen 1/2 

Voor 14 -3-
2016 

De ouders melden hun kleuters aan bij ons op 
school vóór midden maart.  

Ouders nieuwe 
kleuters bij directie  

Week van 
29 maart 
2016 

Directie stuurt de ouders van de aangemelde 
nieuwe kleuters een bevestiging van de 
aanmelding met daarbij een korte uitleg van de 
verdere procedure. 

Directie stuurt brief 

3 maanden 
voor de 4e 
verjaardag 

De nieuwe kleuter wordt over 3 maanden 4 jaar. 
De ouders krijgen formulieren toegestuurd door 
de school die zij en de pedagogisch medewerker 
(van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) invullen 
en terugsturen naar school. 

Contactpersoon 

2 maanden 
voor de 4e 
verjaardag 

De contactpersoon controleert of de formulieren 
binnen zijn gekomen.  
- Zo nee, de contactpersoon neemt contact op 
met de ouders. En dan verder zoals hieronder. 
- Zo ja, de nieuwe kleuter wordt ingedeeld in 
groep 1/2. De leerkracht van de groep maakt 
samen met de pedagogisch medewerker een 
afspraak voor een gesprek en nodigt de ouders 
uit hierbij aanwezig te zijn. 

- Contactpersoon 
 
- Contactpersoon 
 
Leerkrachten 
groep 1/2 
 

1 maand 
voor de 4e 
verjaardag 

Het gesprek tussen de leerkracht groep 1/2, de 
pedagogisch medewerker en de ouders vindt 
plaats. De pedagogisch medewerker leidt het 
gesprek en de leerkracht maakt aantekeningen 
(deze worden gelijk voor ouders en pedagogisch 
medewerker). 

Leerkracht groep 
1/2 
 
 
 
 



Na dit gesprek kunnen gelijk de 5 wen-dagdelen 
gepland worden met de ouders. 

Leerkracht groep 
1/2  

1 dag na de 
4e 
verjaardag 

De nieuwe kleuter start in de groep.  

 


