Jaarkalender Procesverloop leerrijpheid

datum
Wat
verantwoordelijke aandachtspunten
September Melding administratie of er administratie
Inschatting maken van
problemen te verwachten
einddatum voor bekend maken
zijn tav het aantal eerste
eerste klassers.
klassers voor volgend
schooljaar op basis van
leeftijd.
Va. januari IB-er kijkt naar alle oudste
IB-er
Kleuters met twijfel worden in
kleuters en plant overleg
kaart gebracht.
met kleuterleidsters.
Jan. / febr. Ouderavond over
kleuterleerkrachten 1a2 keer per 2 jaar organiseren
leerrijpheid, leren in de
voor ouders van potentieel
onderbouw en de
leerrijpe kinderen.
procedure.
Febr.
Eerste melding aan ouders
Kleuterleerkrachten Voor de toekomst in de gaten
bij twijfel over leerrijpheid
(evt. IB-er)
houden of er behoefte is aan een
van hun kind.
zorggroep.
Jan. tot
Leerrijpheidsonderzoek,
kleuterleerkrachten Als eerste de kinderen met
mei
lovs .
twijfel bespreken in het
Eerste ronde voorlopig
kleuteroverleg.
besluit na lovs.
1 april tot Aanvullend onderzoek
Kleuterleerkrachten Bij ernstige twijfel kijkt IB-er
eind mei
kinderen met twijfel
en IB-er
nogmaals mee en volgt evt. extra
2e ronde afweging en
onderzoek.
besluitvorming
Ouders worden
geïnformeerd.
Half mei / Definitieve lijst met
Schoolleider
Hieruit volgt info over:
juni
toekomstige eerste klassers
zorgkinderen, extra hulp en
is bekend.
formatie volgend schooljaar.
Wanneer er te verwachten valt dat er een extra eerste klas moet komen, moet dit half april bekend
zijn bij de schoolleider.
Datum leerrijpheid; 1 oktober. Ieder kind wordt individueel bekeken.
School beslist over al dan niet leerrijp zijn van het kind.
Administratie is verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal kinderen voor klas 1
juni
Samenstelling van de
Kleuterleerkrachten Aantal zorgkinderen worden
nieuwe eerste klas wordt
en schoolleider
genoemd
gemeld in de
(pedagogische) vergadering
Mei / juni Nieuwe eersteklas
Schoolleider
Deze leerkracht loopt een dag
leerkracht is bekend.
mee in de kleuterklassen.
Juni / juli Ouderavond voor ouders
Kleuterleerkrachten Mocht deze leerkracht niet
van de nieuwe eerste klas. en leerkracht
aanwezig zijn wordt ze
toekomstige eerste
vervangen door een
klas.
onderbouwleerkracht.
Jaarkalender Procesverloop leerrijpheid – vrijeschool ‘t Kleurenbos

1

Sept / okt

Jan

Nazorg: pedagogische
vergadering in de nieuwe
eerste klas.
Nazorg.
Hoe is de overgang van
kleuters naar de eerste klas
verlopen

Leerkracht.

Algemeen beeld

Kleuterleerkrachten,
IB-er en 1e klas
leerkracht.

Hoe gaat het met de kinderen
waar twijfel over was.
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