
 

 
 
 
Aanmeldprocedure  
Als uw kind 4 jaar wordt, breekt er een nieuwe fase aan in zijn / haar leven, 
maar ook in uw leven. Want uw kind mag naar school! Wij adviseren u om 
vroegtijdig te oriënteren op de toekomstige basisschool van uw kind. Mail 
of bel daarom gerust voor een kennismaking. Mocht u n.a.v. uw 
kennismaking kiezen voor onze school, dan kunt u een aanmeldformulier 
(te downloaden via onze site en verkrijgbaar op school) invullen en dat 
inleveren of opsturen. Wij nemen (met uw toestemming) contact op met de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, omdat wij het belangrijk vinden dat er een warme 
overdracht plaatsvindt. Wij bevestigen altijd uw aanmelding. Twijfelt u nog over aanmelding, dan 
kunt u altijd een gesprek aanvragen met de directeur. De dag nadat uw kind vier jaar wordt, mag 
hij/zij voor het eerst naar school. Dit is voor het kind een hele stap. Wij geven ouders daarom de 
volgende adviezen: kinderen die 4 jaar worden in december, kunnen beter beginnen op de eerste 
dag na de kerstvakantie. Dit adviseren we, omdat het dan op school een zeer drukke periode betreft 
en de nieuwe kinderen daardoor niet rustig kunnen wennen aan de dagelijkse gang van zaken. 
Kinderen die 4 jaar worden in de laatste 4 weken voor de zomervakantie, kunnen beter beginnen op 
de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Alle kinderen die direct na de zomervakantie starten komen 
één middag voor de zomervakantie wennen. Tijdens deze middag gaan alle kinderen van onze school 
wennen in de groep van het jaar daarop. Zo maakt uw kind direct kennis met alle kinderen en de 
leerkracht van het nieuwe schooljaar. Alle kinderen die op een ander moment in het schooljaar 4 jaar 
worden, mogen 3 keer komen wennen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht bij wie het kind in de 
groep komt. De leerkracht neemt ongeveer 8 weken voor de 4e verjaardag contact met u op. Wij 
vinden het belangrijk dat uw kind rustig de tijd krijgt om te wennen op school. Daarom adviseren wij 
de ouders hun kind de periode op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf eerst af te laten sluiten, 
voordat ze gaan starten op de nieuwe school. Alle ouders, ook diegenen van kleuters die in de loop 
van het schooljaar beginnen, ontvangen in het begin van het schooljaar de jaarkalender. De 
jaarkalender en de schoolgids staan tevens vermeld op: 
www.schrijverkeherpen.nl 
 
  
Schooltijden en contactmomenten 

• Basisschool ’t Schrijverke hanteert het vijf gelijke dagen model. Dit 
betekent dat iedere dag de school start om 8.30 uur en sluit om 
14.00 uur. Er is geen les tijdens vakanties en op studiedagen. Deze 
data zijn te vinden in de jaarkalender middels Social Schools. 

• De school opent zijn deuren om 8.25 uur. Vanaf dat moment mogen 
de kinderen van groep 1-2  via het wandelpad naar de ingang van het 
kleuterspeelplein lopen. Deze is gelegen aan de achterkant van het 
schoolgebouw. Wij staan bij de poort en vangen jullie zoon/dochter 
op en begeleiden hem/haar naar de klas.  

• Wanneer de school uit is komen we via dezelfde ingang weer naar buiten. Ouders/verzorgers 
wachten om en nabij het park en brengen we de kinderen naar jullie toe. 

• De 5 minuten inloop in de ochtend zijn bedoeld voor het ontvangen van de kinderen. Een hele 
korte boodschap doorgeven mag natuurlijk altijd. Na schooltijd kun je ons ook even aanspreken 
om iets te vragen/te delen, maar wanneer je inschat dat een gesprek meer tijd in beslag gaat 
nemen dan een paar minuten, kunnen we een afspraak maken buiten de schooltijden om. Dat is 
geen probleem.  



 
Opvang/ BSO 

• Op ‘t Schrijverke wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door BSO In het Park. Meer 
informatie hierover is te vinden op In 't Park (schrijverkeherpen.nl) 

• Vanuit de BSO ontvangt iedere leerkracht een overzicht welke kinderen voor en/of na school 
gebruik maken van de opvang.  

• De kinderen worden om 8.25/14.00 uur bij desbetreffende leerkracht gebracht/opgehaald door 
de pedagogisch medewerkers. 

 
Ziek melden 

• Een ziekmelding, andere redenen van afwezig zijn of incidenteel te laat instromen op die dag, 
gebeurt binnen onze school via Social Schools. Stuur ons een bericht en wij zijn snel en up-to-
date op de hoogte.  

• Buitengewoon verlof aanvragen verloopt via de directeur van ’t Schrijverke Jeroen van Erp 
middels het formulier wat u kunt vinden op Verlofaanvraag (schrijverkeherpen.nl).  

 
Eten en drinken in korte pauze 

• In de klas eten we iedere dag gezamenlijk fruit of groenten. De kinderen nemen een bakje fruit of 
groenten mee voorzien van naam. Zij leggen deze iedere ochtend in de fruit-verzamelbak zodat 
we, indien noodzakelijk, het fruit in de koeling kunnen bewaren.  

• In de klas drinken we water. Een verzoek aan jullie als ouder om een hervulbaar flesje water met 
bidonsluiting  of beker met deksel en voorzien van naam mee 
te geven. Deze bidons/bekers verzamelen we in een daarvoor 
bestemde bak.  
 

Lunch 

• Op ‘t Schrijverke lunchen we gezamenlijk in de klas. Kinderen 
mogen een lunchpakketje meebrengen.  

• De lunch dient hapklaar te zijn. Als school stimuleren we een 
gezonde samenstelling van het lunchpakketje. 
Koolzuurhoudende drank, koeken met chocolade, snoep, chips 
e.d. vallen niet onder de noemer lunch en mogen thuisblijven. 
Wij stimuleren gezonde voeding en dranken! Dranken graag in een fles met bidonsluiting of 
beker met deksel. 

• Als leerkracht stimuleren we het opeten van de meegebrachte lunch. Echter het is fijn wanneer 
jullie thuis afspreken wat minimaal opgegeten dient te worden. Door thuis samen het pakketje 
klaar te maken, worden kinderen eigenaar van hun lunch. De ervaring leert dat kinderen 
daardoor bewuster en beter eten op school.  

 
Verjaardag vieren 

• Wanneer kinderen 5 en 6 jaar worden, vieren we dat ik de klas. Echter, niet de 4e verjaardag. 

• Spreek ruim een week van te voren met ons af wanneer jullie de verjaardag willen vieren op 
school.  

• Een verjaardag wordt in de klas met veel kleur en dynamiek gevierd. De happening duurt 
ongeveer 25 minuten. Ouders zijn hierbij niet aanwezig. We maken op verzoek, foto’s die we 
jullie later toesturen. 

• Wij vragen jullie om je best te doen de traktatie op een zo gezond mogelijke manier samen te 
stellen. Met klem willen wij benadrukken dat het NIET de bedoeling is daarbij een cadeautje voor 
iedereen toe te voegen. Het gaat om samen genieten, het vieren en een gezellig en feestelijk 
samenzijn ervaren.  

 

https://www.schrijverkeherpen.nl/t-park/
https://www.schrijverkeherpen.nl/ouders/verlofaanvraag/


Sport en spel 

• In principe wordt er elke dag buiten gespeeld op het kleuterspeelplein.  
• We gaan op dinsdag en donderdag gymmen in de speel/gymzaal én bij 

regenweer. De kinderen gymmen in hun ondergoed en 
gymschoentjes. Het is fijn wanneer op deze dagen de 
kinderen ‘makkelijke’ schoenen en kleding aan hebben, zodat ze zich 
zelfstandig kunnen uit- en aankleden. We staan natuurlijk altijd klaar 
om hen te helpen waar nodig. 

• Gymschoentjes voorzien van naam mogen in één van de eerste 
schooldagen meegebracht worden. Deze schoentjes blijven het gehele 
jaar op school en worden voor de zomervakantie weer mee naar huis gegeven.  

• Graag gymschoenen met klittenband of elastiek. Na iedere vakantie hebben we een 
doorpassessie om te zien of alle tenen nog genoeg ruimte hebben. 

• We gaan er in principe vanuit dat de kinderen zindelijk zijn en zelfstandig het toilet kunnen 
bezoeken. Wanneer er een ‘ongelukje’ gebeurt is dat helemaal niet erg. Er is reserve kleding op 
school aanwezig, maar reserve kleding in een tasje meenemen naar school heeft onze voorkeur! 

 
Communicatie 

• Zoals al eerder vermeld verloopt de communicatie op school-, groep- en individueel niveau via de 
app Social Schools. Houd deze app dus goed in de gaten en verken de mogelijkheden en de 
informatie die deze app jullie biedt. Onze communicatie verloopt hoofdzakelijk via Social Schools 
en incidenteel per e-mail. 

• Vanaf het moment dat jullie zoon of dochter vier jaar is geworden ontvangen 
jullie in de eerst week van starten op de basisschool een brief met een 
koppelcode en informatie mb.t. het registreren in Social Schools. Kinderen die 
doorstromen via In het Park zijn al in het bezit van een account via Social 
Schools. 

• Met regelmaat ontvangen jullie via Social Schools bericht(en) en/of foto’s m.b.t. het thema 
waaraan we werken, wat we allemaal doen in de klas, welke liedjes of versjes we leren, wat 
kinderen mee mogen nemen n.a.v. het thema, wanneer en waarvoor we ouderhulp nodig 
hebben, wanneer we op stap gaan enz. enz. 

 
Informatie over de ontwikkeling van uw kind 

• In de eerste weken na de start op de basisschool sturen we ouders, samen met een (digitaal) 
entreeformulier, een uitnodiging voor een uitgebreider intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats 
met de intern begeleider. Dit formulier vragen we jullie in te vullen en mee te nemen. Deze zal 
dienen als leidraad voor het gesprek. 

• In de jaarplanning staan drie keer per schooljaar voortgangsgesprekken gepland. In de 
wandelgangen ook wel ‘oudergesprekken’ genoemd. Schoolbreed betekent dit dat we ouders 
uitnodigen voor een gesprek. Voor groep 1 zullen we mogelijk afwijken van deze planning 
wanneer kinderen net voor of net na deze data ingestroomd zijn. We zullen hierover tijdig 
berichten. 

 
PBS = Positive Behavior Support 

• Dat wil zeggen: positieve gedragsverwachtingen. 

• In alle groepen werken we met PBS. Dit is een werkwijze waarin de kinderen leren respect, 
verantwoordelijkheid en veiligheid te hebben en rekening te houden met elkaar.  

• Enkele gedragsverwachtingen die we in de gang gebruiken zijn: wij houden onze handen en 
voeten bij onszelf, wij lopen rustig, zijn vriendelijk en geven elkaar de ruimte.   

  



  
 
 
 
Ouderhulp 

• Met regelmaat ondernemen we activiteiten waarbij hulp van ouders heel goed van pas komt. Dit 
kan een viering zijn, hulp met vervoer, hulp bij een knutselactiviteit, etc. De berichtgeving en 
opgave voor deelname verloopt via Social Schools. 

• De klassenouders voor groep 1-2A zijn: Laura Verbruggen (Jens) en Steffie van Bergen (Tess) 
De klassenouders voor groep 1-2B zijn: Jolie Witsiers (Alex) en Marie-Louise van der Loop (Ravi) 

 
Dit was het tot zover.  
Rest ons alleen nog te zeggen dat wij, mede namens Team ‘t Schrijverke, jullie hele fijne schooljaren 
toe wensen. We zien elkaar op of rondom het schoolplein. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Groep 1-2A Groep 1-2B 
Bianca Willems  Chantal Thijs 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag 

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 1 x 
per 2 weken 

  
Anne-mieke Voermans Eliza Gascoigne 
Werkdagen: woensdag Werkdagen: woensdag 1 x per 2 weken, 

donderdag en vrijdag 
 


