Aanmeldprocedure Montessorischool ‘t Ronde
Hieronder wordt het proces van aanmelding tot inschrijving stap voor stap
uitgelegd; van vooraanmelding tot plaatsing op Montessorischool ‘t Ronde.
Deze procedure gaat in per schooljaar 2023-2024. Voor schooljaar 2022-2023 is
er een wachtlijst voor instromende kleuters.
Belangstelling
Wanneer u informa e wilt over onze school, kunt u een kijkje nemen op www.montessorischool.nl
en onze schoolgids lezen, eveneens te vinden op de website onder de tab prak sch/downloads. Elk
jaar organiseren we een open dag in maart waarbij ouders en geïnteresseerden uitgenodigd zijn de
school te bezoeken en vragen te stellen. U bent van harte welkom. De datum staat op onze website.
Vooraanmelding voor kinderen tot 3 jaar
Hee u interesse in onze school, dan kunt u een vooraanmelding doen. Vooraanmelden kan vanaf de
geboorte tot aan de derde verjaardag van uw kind. Belangrijk om te weten is dat een
vooraanmelding geen recht gee op een plek op school of een hogere kans op toela ng. U kunt het
formulier vooraanmelding aanvragen via ronde@tronde.nl. Wanneer u een vooraanmelding hee
gedaan, krijgt u als uw kind tussen de 2,5 en 3 jaar oud is een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek.
Aanmelding voor kinderen vanaf 3 jaar
Wanneer uw kind 2,5 is, kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen via ronde@tronde.nl. Tijdens
dit gesprek wordt er van alles verteld over ‘t Ronde, is er gelegenheid om vragen te stellen en wordt
u rondgeleid door de school. Na aﬂoop van het kennismakingsgesprek ontvangt u het
aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier krijgt u een beves ging hiervan.
Plaatsing en eventuele lo ng
Soms zijn er meer aanmeldingen dan dat we plekjes hebben in de onderbouw. We kunnen dan niet
alle vierjarige kinderen plaatsen. Om de plaatsingsprocedure zo eerlijk mogelijk te laten verlopen,
bekijken we per kwartaal het aantal aanmeldingen. Wanneer dat nodig is, vindt er een lo ng plaats
na aﬂoop van het kwartaal waarin de kinderen drie jaar zijn geworden. Het is dus van belang dat u
uw kind op jd aanmeldt.
geboortemaand
juli-augustus-september
oktober-november-december
januari-februari-maart
april-mei juni

lo ng (indien nodig)
begin oktober
begin januari
begin april
begin juli

Bericht over plaatsing
medio oktober
medio januari
medio april
medio juli

Enkele weken na aﬂoop van het kwartaal waarin uw kind drie jaar is geworden, laten wij weten of
hij/zij geplaatst kan worden. Kinderen die worden uitgeloot kunnen op een wachtlijst voor het
desbetreﬀende leerjaar worden geplaatst. Het komt voor dat ouders van een ingelote leerling geen
gebruik wensen te maken van de plek of het kan zijn dat er in een later kwartaal minder
aanmeldingen zijn dan plaatsen. Op dat moment vindt een tweede lo ng plaats met kinderen van de
wachtlijst.
De volgende kinderen worden rechtstreeks geplaatst. Zij doen niet mee aan de lo ng:
● jongere broertjes en zusjes van schoolgaande kinderen op ‘t Ronde
● kinderen die doorstromen vanuit kinderopvang ‘t Ronde (Humankind)
● Kinderen van personeelsleden van ‘t Ronde

Het bestuur behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke situa es, in het belang van het kind, een
kind buiten de inschrijvingen om te plaatsen.
Instroom vanuit andere basisschool
Als er sprake is van instroom vanuit een andere basisschool kunt u contact opnemen via
ronde@tronde.nl en vragen of er plaats is in het desbetreﬀende leerjaar. We bespreken dan de
procedure voor zij-instromers. Als er geen plaats is dan kunt u uw kind op de wachtlijst plaatsen. Bij
verhuizing krijgen kinderen van een andere montessorischool voorrang op de wachtlijst.
Intake onderwijsbehoe en
Bij de toela ng is het van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben
op de onderwijspar cipa e van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij
nodig hee . Een paar maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u hiervoor een
intakeformulier. Indien wij niet aan de onderwijsbehoe en kunnen voldoen, zoeken wij samen met u
naar passend onderwijs voor uw kind.
Wennen
Wanneer een kind is geplaatst, zal het vanaf de schooldag na zijn/haar vierde verjaardag bij ons op
school in een onderbouwgroep kunnen beginnen. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag
van het kind neemt de leerkracht van deze groep contact op met de ouders om een wenafspraak te
plannen. Tijdens een wenafspraak komt een kind nog voor het vier jaar is een ochtend meedraaien in
de groep.

