Informatie kalender 2022-2023

Veiligheid

Natuurlijk en kleurrijk

Onderzoeken en ontdekken

Onze kalender
Met genoegen bieden wij u hierbij onze schoolkalender aan voor het schooljaar 2022-2023. In deze kalender geven wij u informatie over peutergroep De Wiemelhook en
basisschool het Mozaïek. Wij leggen u uit wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Ook vindt u informatie over dagelijkse gebeurtenissen en praktische
zaken.
Op onze website: hetmozaiek-bs.nl vindt u ook informatie van de school en peuterspeelzaal en kunt u de schoolgids vinden. U kunt de school ook volgen via Facebook/
Instagram en Tiktok.
Facebook: https://www.facebook.com/Kindcentrum-het-Moza%C3%AFek-114197567582023
Instagram: https://www.instagram.com/kindcentrumhetmozaiek/
Tiktok: @hetmozaiek / https://vm.tiktok.com/ZMNCK9tKN/
Ouders die meer willen weten zijn altijd van harte welkom op school. Wij leiden u graag rond en u kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Mocht u na
het lezen van onze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.
Met vriendelijke groet,
namens alle medewerkers van de peuterspeelzaal en de school
Annemieke van Rooy, directeur
Patty Vink, Interne begeleider groep 1 t/m 4 en MT-lid
Ingrid Vaessen Interne begeleider groep 5 t/m 8 en MT-lid
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Adressen
Adresgegevens MosaLira

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Withuisveld 22 6226 NV Maastricht
Tel. : 043-35 40 133
E-mail: info@mosalira.nl
Website: www.mosalira.nl

Basisschool Het Mozaiek

Basisschool Het Mozaïek
Prestantstraat 40 6217 XX Maastricht
Tel. : 043-3432804
E-mailadres: info@hetmozaiek-bs.nl
Bankrekeningnummer
IBAN. NL75 RABO 0355072831
BIC: RABONL2U
Banknaam: Rabobank 		
Geld over maken kunt u op de volgende wijze:
Stichting Mosalira, t.n.v. BS Het Mozaïek onder vermelding van 05KP
en naam kind en groep.

MosaLira, vergroot je wereld

Samenstelling College van Bestuur

MosaLira is de overkoepelende stichting voor 21 scholen en
onderwijsvoorzieningen in Maastricht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Onze scholen hebben elk een eigen karakter en eigen specialisaties,
al zijn ze bijna allemaal Gezonde en Veilige scholen. Daardoor is er
voor iedere leerling een passende school, een plek om zichzelf te zijn.
Op onze scholen vieren we de verschillen en zijn we voortdurend op
zoek naar manieren om nog slimmer te leren. Onderwijsprofessionals
wisselen kennis en ervaring uit. Ook werken we nauw samen met kind
partners, bijvoorbeeld voor de tussen-en buitenschoolse opvang op al
onze locaties. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis om uit te
groeien tot wie ze zijn. En vergroten we dag na dag, les na les, hun én
onze wereld. Altijd met het ultieme doel: goed onderwijs voor al onze
leerlingen. MosaLira werkt volgens het Rijnlands gedachtegoed. Dat
betekent dat het primaire proces centraal staat. Waarde is belangrijker
dan winst: de kwaliteit van ons onderwijs, werkplezier, vitaliteit en
gezondheid zijn zaken die tellen. De ontwikkeling van expertise en
beleid ontstaat vanuit ieders professionaliteit en leiderschap. Daarbij
gaan we uit van vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Hoewel
ons organogram hiërarchisch oogt, bepaalt de directeur samen met
het team en de medezeggenschapsraad hoe we omgaan met onze
middelen om de ontwikkeling van onderwijs en personeel zo goed
mogelijk te waarborgen. De directeuren sturen in de lijn samen met
het College van Bestuur, dat verantwoordelijk is voor het dagelijks
bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken
en is belast met het goedkeuren van de besluiten van het College
van Bestuur. Ook geeft de Raad van Toezicht advies en is zij formeel
werkgever voor het College van Bestuur. Het College van Bestuur
wordt ondersteund door het Dienstencentrum en het Servicebureau.
Via de medezeggenschaps- en leerlingenraden oefenen ook
medewerkers, ouders en leerlingen invloed uit op het beleid. De
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voert regelmatig
overleg met het College van Bestuur.

- Dhr. J.P. Giesen

- Voorzitter Mevr. A. Christophe
- Lid Dhr. T. van der Hagen
- Lid Dhr. F. Schneiders
- Lid Mevr. M. Vos
- Lid Dhr. H. Wiertz

MosaLira overleg

De directeuren van de scholen, die vallen onder de stichting vormen
samen het MosaLira overleg. Dit is een overlegorgaan met een
adviserende functie. De volgende scholen vallen onder het bevoegd
gezag van MosaLira:
- Bs. St. Aloysius
- Bs. Amby
- Bs. Anne Frank
- Bs. de Geluksvogel
- Bs. John F. Kennedy
- Bs. De Letterdoes
- Bs. Het Mozaïek
- Bs. De Maasköpkes
- Bs. Manjefiek
- Bs. Montessori Binnenstad
- Bs. St. Oda 2
- Bs. Petrus en Paulus
- Bs. St. Pieter
- Bs. Scharn
- Bs. de Vlinderboom
- Bs. Wyck
- SBO Talententuin
- Jan Baptist SO en VSO
- Don Bosco SO en VSO
- IvOO SO, VSO diplomastroom en VSO AD
- UWC Primary

Ons team

Annemieke van Rooy
Directeur

Patty Vink
Interne begeleider
gr 1-4 / MT-lid

Ingrid Vaessen
Interne begeleider
gr 5-8 / MT-lid

Demi Bruijnzeels
Leerkracht gr 4 do-vrij
Leerkracht gr 6 ma

Leen Swerts
Leerkracht gr 5
ma t/m vrij

Denise Horbach
Leerkracht gr 6
di t/m vrij

Daisy Engels
Onderwijsondersteuner
gr 4-5-6- ma t/m do

Nancy Bouvrie
Onderwijsondersteuner
gr 6-7-8 ma t/m do

Maud Vankan
Vakdocent gym
ma-woe

Dennis Louwers
Leerkracht gr 1
ma t/m vrij

Brigitte Vluggen
Leerkracht gr 2
ma-di-woe

Kim van den Boorn
Vivian Hageman
Leerkracht gr 7
Leerkracht gr 7 ma
di t/m vrij
Rekenspecialist di - woe

Joep Webers
Vakdocent gym
vrijdag

Piet Bouchoms
Conciërge
ma t/m vrij

Angelique Lasschuit
Leerkracht gr 2
woe-do-vrij

Manon Brouwers
Leerkracht gr 8
ma t/m vrij

Lilian Verstappen
Vrijwilliger gr 1-2

Eva Schreurs
Leerkracht gr 3
ma t/m do

Mariëlle Lebon
Leerkracht gr 4 ma-diwoe, Leesspecialist do

Melanie Theunissen
Mariska Beckers
OnderwijsOnderwijsondersteuner
ondersteuner
gr 2-3 ma-woe-do
gr 2-3 ma t/m do
vrijdag: gr 3

Bea Gorissen
Vrijwilliger gr 1-2

Peutergroep de Wiemelhook
Peuteropvang de Wiemelhook is aangesloten bij Stichting Samen
Spelen Kinderopvang Maastricht. De peuteropvang ligt naast het
lokaal van groep 1. Er is een intensieve samenwerking met de
leerkrachten van de basisschool en de pedagogisch medewerkers van
de peuteropvang. Deze samenwerking is gericht op het pedagogische
en didactische handelen, het ouderbeleid en de doorgaande lijn van
2-12 jaar. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar groep
1 en de peuteropvang samen aan deelnemen. De overgang naar de
basisschool wordt op deze wijze gemakkelijker voor de kinderen en
hun ouders als ze 4 jaar worden.

Contactgegevens:

Opvangtijden

Peutergroep de Wiemelhook
Prestantstraat 40
6217XX Maastricht
06 – 45 332 672

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aanmelden:

08.15 uur – 12.15 uur
08.15 uur – 12.15 uur
08.15 uur – 12.15 uur
08.15 uur – 12.15 uur
08.15 uur – 12.15 uur

https://samenspelen.net/voor-ouders/aanmelden of stuur een mail
naar info@samenspelen.net
Adresgegevens:
Samen Spelen Kinderopvang | Franciscus Romanusweg 50 | 6221 AH
Maastricht | 043-7370083 | info@samenspelen.net

Paula Medenbach
Pedagogisch
medewerker

Ine Vaesen
Pedagogisch
medewerker

Desiree Cremers
IB-er

Schoolmaatschappelijk werk

Gedrags- en integriteitscode

Vanuit stichting Trajekt is er aan onze school
een schoolmaatschappelijk werker verbonden.
Tevens is zij ook brugcoach. Ze staat op
dinsdag en vrijdag aan het begin of het einde
van de dag op het schoolplein om ouders en
kinderen te verwelkomen en eventuele vragen te
beantwoorden. (Iris is wel verbonden aan onze
school maar is geen teamlid)
Heeft u vragen over grote, kleine zorgen of
problemen met betrekking tot uw kinderen of
waarvan uw kinderen deel van uitmaken, dan
kunt u contact opnemen met Iris Quaedvlieg (iris.
quaedvlieg@trajekt.nl).

Doelstelling

In de gedrags- en integriteitscode wordt omschreven hoe iedereen
binnen MosaLira, stichting voor leren, onderwijs en opvoeding,
met elkaar en anderen omgaat. Binnen de afzonderlijke MosaLirascholen kunnen er nuanceverschillen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat
leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers bij alle
activiteiten, resulterend onder verantwoordelijkheid van MosaLira,
elkaar respectvol tegemoet treden. Iedereen moet er zich bewust
van zijn dat hij /zij deel uitmaakt van een professionele leer- en
werkomgeving. Positief gedrag draagt bij aan de veiligheidsgevoelens
binnen de stichting. MosaLira zal initiatieven die (kunnen) leiden tot
een groter veiligheidsgevoel positief ondersteunen. Pedagogisch
optimisme is uitgangspunt van het professionele handelen, daarbij
maatschappelijke ontwikkelingen niet uit het oog verliezend.
Uitgangspunten van ons handelen:
• Vertrouwen in elkaar en betrouwbaar zijn
• Handelen vanuit vakmanschap
• Uitgaan van eigen kracht
• Oog hebben voor ontwikkeling
• Transparant zijn en verantwoording nemen en afleggen
• Ondersteunend handelen
• Integer zijn
Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende site: https://
www.mosalira.nl/praktische-informatie/ (praktische informatie voor
ouder en kind).

Jeugdgezondheidszorg en
infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Basisonderwijs schooljaar 2022-2023
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg
volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle
kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor
een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over
opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons
terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met
andere organisaties rondom de jeugd.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende site: https://
www.mosalira.nl/praktische-informatie/ (praktische informatie voor
ouder en kind)

Verzuim / ziek melden

Ouderwerkgroep

Is verzuim van uw kind vooraf te voorzien, laat de school dit dan
weten. Dit kan altijd via een telefoontje, een kort bericht SchouderCom
of een melding bij de leerkracht.

De ouderwerkgroep heeft een belangrijke taak met betrekking tot
alles wat het extra leuk en gezellig maakt op school, zoals feesten,
schoolreizen, enz. Zo bestaat de oudercommissie uit een aantal
werkgroepen voor de Sinterklaas, Kerstviering, carnaval, Pasen
en schoolreisje. De werkgroepen zijn samengesteld uit ouders en
leerkrachten.

Bij ziekte van uw kind graag een telefoontje tussen
08.00 – 08.30 uur. Tel. 043-343 28 04. Of een bericht op
SchouderCom.
De school is verplicht alle afwezigheid van leerlingen te registreren en
wordt hierop ook gecontroleerd.

Alle afwezigheid zonder afmelding wordt geregistreerd als
ongeoorloofd verzuim.
Schema leerplichtwet vindt u in onze schoolgids of op de
site van MosaLira: https://www.mosalira.nl/praktischeinformatie/

Verkeersveiligheid
Er is beperkt gelegenheid te parkeren. Het is niet toegestaan om vanaf
de poort bij de peuterspeelzaal te parkeren langs de weg. Hier staan
ook borden en wordt regelmatig gecontroleerd. We vragen ouders
nadrukkelijk, om veiligheidsredenen, zo min mogelijk met de auto naar
school te komen.

Afspraak maken
Wilt u de directie of een leerkracht spreken, maakt u dan even een
afspraak per telefoon of SchouderCom. Anders kan het zijn dat u voor
niets komt omdat degene die u wilt spreken met de kinderen bezig is
of al een afspraak heeft.

Fietsen
Soms is het noodzakelijk met de fiets naar school te komen. Bedenk
altijd dat de school geen enkele verantwoording draagt voor diefstal
of vernielingen aan de fietsen. Fietsen worden in de stalling achter de
school geplaatst.

Schoolplein

Gevonden voorwerpen

Als het schoolplein open is, wordt er van de kinderen verwacht dat ze
voor schooltijd op het speelplein komen. Hier kan gespeeld worden,
en de situatie is veilig. De school houdt geen zichtbaar toezicht op het
plein aangezien de kinderen vanaf 8.15 uur naar binnen mogen en
daar gezellig kunnen bijpraten met klasgenoten voordat de school om
8.30 uur begint. De medewerkers zijn vanaf 8.15 uur aanwezig in het
klaslokaal of bij het schoolplein/poort.

Gevonden voorwerpen kunt u aan de conciërge afgeven. Wij bewaren
gevonden spullen een bepaalde tijd. Voor de spullen die na een
aantal maanden nog niet zijn opgehaald, wordt na verloop van tijd een
andere bestemming gezocht.

Tussen de middag 12.00 uur - 12.55 uur is het schoolplein voor de
overblijvers. Laat uw kind dus niet te vroeg naar school komen want
de poort gaat pas om 12.55 uur open voor leerlingen die tussen de
middag naar huis gaan.

Honden
Heel eenvoudig: op het schoolplein en in het schoolgebouw worden
geen honden toegelaten.

Roken
Binnen de schoolhekken geldt een algemeen rookverbod.

Voedingsbeleid pauze hap / overblijven
De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en
te drinken. Dit is belangrijk om het vol te houden tot de middagpauze.
Maar een pauzehap is niet bedoeld als hele maaltijd. Geef daarom iets
mee wat niet te groot is en niet teveel calorieën bevat.
De leerlingen krijgen 3x per week een stukje fruit/groente van school
of via het schoolgruitenproject van de EU.

Kostbaarheden
De school is niet aansprakelijk voor schade aan- of vermissing van
kostbaarheden, juwelen, horloges en mobiele telefoons etc. die door
kinderen meegebracht of gedragen worden. Het is immers niet nodig
deze dure spullen mee naar school te nemen. Ook voor spullen die
onder schooltijd in jassen en gangen achtergelaten worden, zijn wij
niet aansprakelijk.

GSM gebruik
Alleen als u het als ouders noodzakelijk vindt dat uw kind een GSM
mee naar school neemt en na overleg met school is dit toegestaan.
Tijdens de schooluren wordt de GSM uitgezet en ingeleverd bij de
leerkracht die de telefoons in een kluisje bewaren. Na schooltijd wordt
de GSM opgehaald. Ook tijdens het overblijven is het gebruik van de
GSM niet toegestaan. De school is telefonisch bereikbaar.

Kleding
We gaan er van uit dat uw kind netjes gekleed de school bezoekt.
Strand- of badkleding horen dan ook niet in school gedragen te
worden. Sjaals en petten blijven aan de kapstok. Zeker naar middenen bovenbouw toe doen wij een beroep op u om de kinderen dusdanig
te kleden, dat dit niet als uitdagend en aanstootgevend kan worden
opgevat. In midden- en bovenbouw accepteren wij dan ook geen blote
ruggen en z.g. naveltruitjes.

Gymkleding

Kriebelcontrole

Voor de gymlessen wordt door de leerlingen van groep 1 t/m 8 gebruik
gemaakt van de gymnastiekzaal in de Celestastraat. Vanaf groep 3 is
het noodzakelijk dat er gymkleding door de ouders wordt aangeschaft:
korte broek, t-shirt, gymschoenen. Het gebruik van turnschoentjes
wordt afgeraden, omdat de zool onvoldoende houvast biedt op de
vloer.

Zoals op elke school heeft ook deze school wel eens te maken met
hoofdluis. Om het luizenprobleem zoveel mogelijk te voorkomen
schaft de school voor ieder kind éénmalig een luizenzak aan om de
jas in op te hangen. Als de luizenzak om de een of andere reden stuk
zou gaan, kunnen de ouders een gebruikte luizenzak vragen aan
de conciërge of een nieuwe kopen voor €2,-. Met enige regelmaat
worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Ouders van kinderen
waarbij (mogelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, worden hierover
geïnformeerd en verzocht hun kinderen te behandelen. Twee weken
volgend op de controle wordt een nacontrole gehouden. Ouders die
zelf hoofdluis constateren bij hun kinderen worden dringend verzocht
dit aan de school kenbaar te maken. Zo hopen wij samen met de
ouders het verschijnsel hoofdluis onder controle te kunnen houden.
Overigens wordt er natuurlijk in alle gevallen waarbij hoofdluis wordt
geconstateerd zeer discreet te werk gegaan.

Wettelijke aansprakelijkheid
Leerkrachten, overblijfleiding en hulpouders zijn via school verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Wettelijke aansprakelijkheid
Leerkrachten, overblijfleiding en hulpouders zijn via school verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering
Alle kinderen zijn tegen het basistarief verzekerd voor ongevallen, van
een uur voor de schooltijd tot een uur na de schooltijd. Zodoende is uw
kind ook verzekerd bij excursies, schoolreisjes e.d. die door de school
worden ondernomen. Deze verzekering is alleen van toepassing op
lichamelijk letsel, echter niet bij materiële schade.

Kwijt of stuk?!
Altijd heel vervelend maar niet voor rekening van de school. Laat
daarom dure en kostbare spullen thuis of geef ze af aan de leerkracht.

Speciaal voor de kleuters
•
•
•
•

Kleuters houden van ravotten en daar passen stevige kleren beter
bij.
Een naam in de jas of de laarzen is handig.
Geef uw kind geen speelgoed mee naar school. In school is
voldoende speelmateriaal aanwezig.
Voor de gymles vragen wij u een paar goedkope gymschoenen
mee te geven voor de veiligheid en hygiëne van uw kind.

Video opname en foto’s
In school worden regelmatig opnames gemaakt ter observatie van
kinderen en begeleiding van leerkrachten. Deze opnames zijn alleen
voor intern gebruik. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Ook
worden vaker foto’s gemaakt tijdens activiteiten. Deze foto’s kunnen
in de blog op SchouderCom, website, facebook/instagram etc.
gepubliceerd worden. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie, kunt
u dit in SchouderCom kenbaar maken. Wij kunnen hier dan rekening
mee houden bij het maken van foto’s tijdens evenementen en /of
gebeurtenissen.

Handig in school
Jongens en meisjes van de groepen 3 tot en met 8 kunnen in school
onderstaande gebruiksvoorwerpen gebruiken:
• een pennenmapje, waarin
• een slijper
• een setje kleurstiften vanaf groep 5
• een stevige schooltas/rugzak waar huiswerk op A4 formaat in
past, voor de groepen 5-8 is het handig als er een klapper in past.
• Gymkleding: t-shirt, korte broek, gymschoenen
• Het gebruik van een agenda is verplicht voor de leerlingen uit
groep 5-8. Een goedkope agenda met duidelijke schrijfruimte is
belangrijk

Huiswerkklas
Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen na schooltijd deelnemen aan
de huiswerkklas. In de huiswerkklas kunnen de leerlingen onder
begeleiding hun huiswerk maken. Tevens krijgen ze les in o.a.
het hanteren van een agenda en het plannen van huiswerk. In
de huiswerkklas komen alleen nog geselecteerde leerlingen in
aanmerking, die het echt nodig hebben en daarbij goed gedrag laten
zien. Drie keer per jaar wordt bekeken, in overleg met desbetreffende
leerkracht en ouder, welke leerling mag deelnemen en het middels op
eigen kracht (eventueel met hulp van ouders) moet gaan doen.

Schooltijden

Vakanties:

Schooljaar 2022 – 2023 zijn de schooltijden als volgt:
De school is open vanaf 08.15 uur. Uw kind kan dan al naar
binnen, naar de groep. De leerkracht is dan ook al aanwezig in het
groepslokaal. Klokslag 08.30 uur starten we met het onderwijs.

Klokslag 08.30 uur starten we met het onderwijs.
Maandag

08.30 12.00 uur
13.00 15.00 uur

Dinsdag

08.30 12.00 uur
13.00 15.00 uur

Woensdag
08.30 12.30 uur

Donderdag
08.30 12.00 uur
13.00 15.00 uur

Vrijdag

08.30 12.00 uur
13.00 15.00 uur

Herfstvakantie		
Kerstvakantie		
Carnavalsvakantie
Meivakantie		
Zomervakantie		

Vrije dagen:

Pasen			
Hemelvaart		
Pinksteren		

Studiedagen

Studiedag 1		
Studiedag 2		
Studiedag 3		
Studiedag 4		
Studiedag 5		
Studiedag 6		

Maandag 24 okt. t/m vrijdag 28 okt. 2022
Maandag 26 dec. t/m maandag 9 jan. 2023
Maandag 20 febr. t/m vrijdag 24 febr. 2023
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 aug. 2023
Maandag 10 april 2023
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Vrijdag 23 september 2022
Woensdag 12 oktober 2022
Dinsdag 6 december 2022
Maandag 9 januari 2023
Maandag 6 februari 2023
Vrijdag 23 juni 2023

Continurooster / aangepast rooster

5 december = Sinterklaas, alle groepen tot 14.00 uur school
23 december = alle groepen om 12.00 uur uit
17 februari = carnaval, alle groepen om 13.00 uur uit
14 juli = laatste schooldag alle groepen om 12:00 uur uit

Aanmelden nieuwe leerling
Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen zie hiervoor www.mosalira.nl

Kennismakingsgesprek
Ouders kiezen voor
Het Mozaiek?

Nee

Twijfel?

Ouders kijken
verder bij
andere scholen.

Ja

Aannamegesprek.
Ouders en school gaan
binnen 6 weken over
tot inschrijving van de
leerling. Ze bepalen
samen de startdatum.

Twijfel?

School heeft meer
informatie nodig en
mogelijk 4 weken extra
(in totaal 10 weken)
om te beslissen of ze
leerling kunnen plaatsen.
Een mogelijkheid is een
proefplaatsing.

Ja

Ouders krijgen
aanmeld- en
toestemmingsformulier.

De informatie geeft een goed beeld
om de onderwijsbehoeften te kunnen
bepalen.
School kan in deze
onderwijsbehoeften
voorzien?

Nee

De school vraagt
informatie op. Zorgplicht
gaat in. School denkt niet
de juiste plek te zijn voor
de leerling en organiseert
een MDO om samen met
ouders een passende
school te vinden.

Indien mogelijk
vindt er een warme
overdacht plaats
met de KDV of de
voorgaande school.

Plaatsen:
Ja

Plaatsen:
Nee

Ouders en school
gaan binnen 10 weken
over tot inschrijving
van de leerling. Ze
bepalen samen de
startdatum.

