
 

 

 

 

 

Om de schoolstart van ieder kind goed te laten verlopen, vinden wij het belangrijk dat 
wij duidelijk in beeld hebben hoeveel kinderen wij kunnen verwachten en wat 
onderwijsbehoeften van onze nieuwe leerlingen zijn. Wij willen daarom graag 
vroegtijdig in beeld hebben welke aanmeldingen wij kunnen verwachten. 

 
Onze aanmeldingsprocedure ziet er voor ‘nieuwe’ gezinnen als volgt uit: 

Wanneer Wat  Wie  
Uw kind wordt voor oktober 
2022 vier jaar. 

U contact de school en maakt 
een kennismakingsafspraak 
(telefonisch: 038-4771358 of per 
mail: info@cbs-pwa.nl).  

Directieondersteuning  

Moment van kennismaking U maakt via een gesprek kennis 
met de school. Daarbij krijgt u in 
ieder geval de volgende 
documenten mee:  
- Voorlopig aanmeldformulier 
- (Voorlopig) intakeformulier 
- Schoolgids 
- Informatie-flyer kleuters 
 

Directieondersteuning  

Voorlopige aanmelding U levert het voorlopige 
aanmeldformulier met 
intakeformulier z.s.m. in, zodat 
uw kind voorlopig is aangemeld 
op onze school.  
U kunt het sturen naar: 
info@cbs-pwa.nl of inleveren op 
school. 
 
U ontvangt z.s.m. een 
ontvangstbevestiging. 
 
 

Ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directieondersteuning 
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Definitieve aanmelding U ontvangt 2 maanden voor uw 
kind 4 wordt een envelop met 
definitieve aanmeldformulieren 
en informatie.  
 
Mocht er voor die tijd meer 
informatie nodig zijn, dan zal de 
ib’er u uitnodigen voor een 
tweede gesprek. 
 

Administratie 
 
 
 
 
 
Ib’er 

Een maand voordat uw kind 
vier wordt 

De groepsleerkracht komt op 
huisbezoek. De leerkracht maakt 
op deze wijze kennis met het 
kind en de leefomgeving. Tevens 
geeft de leerkracht u praktische 
informatie over de start van de 
schoolloopbaan van uw kind. Er 
worden afspraken gemaakt over  
wenmomenten. 
Tevens kunt u de envelop met 
ingevulde definitieve 
aanmeldformulieren meegeven 
met de leerkracht. 
 

Groepsleerkracht 

2/3 weken voordat uw kind 
vier wordt 

Uw kind komt enkele keren 
wennen voordat het naar school 
gaat. 
 

 

Kind wordt 4 jaar (eerste 
schooldag leerling) 
 

De leerling komt op school.  

 

  



 

Aanmelding tweede of derde kind: 

 

   Wanneer Wat  Wie  
Uw kind wordt voor oktober 
2022 vier jaar. 

U vraagt het voorlopig 
aanmeldformulier en 
intakeformulier aan op school 
(info@cbs-pwa.nl).  
 
 

Ouders 
 
 
 
 
  

Voorlopige aanmelding U levert het voorlopige 
aanmeldformulier en 
intakeformulier z.s.m. in, zodat uw 
kind voorlopig is aangemeld op 
onze school.  
U kunt het sturen naar: 
info@cbs-pwa.nl of inleveren op 
school. 
 
U ontvangt z.s.m. een 
ontvangstbevestiging. 
 

Ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directieondersteuning 

Definitieve aanmelding U ontvangt 2 maanden voor uw 
kind 4 wordt een envelop met 
defintieve aanmeldformulieren en 
informatie. Deze levert u weer in 
op school voordat uw kind 4 wordt. 
 
Mocht er voor die tijd meer 
informatie nodig zijn, dan zal de 
ib’er u uitnodigen voor een 
gesprek. 
 

Administratie 
 
 
 
 
Ib’er 

Een maand voordat uw kind 
vier wordt 

De groepsleerkracht maakt een 
(telefonische) afspraak  met u over 
wenmomenten. 
 

Groepsleerkracht 

2/3 weken voordat uw kind 
vier wordt 

Uw kind komt enkele keren wennen 
voordat het naar school gaat. 
 

 

Kind wordt 4 jaar (eerste 
schooldag leerling) 

De leerling komt op school. 
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