Aanmeldprocedure Wittering.nl.
Allereerst willen we u danken voor uw belangstelling in Wittering.nl. Vanuit onze
kernwaarden willen we samen met u de kinderen begeleiden, zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
betrokkenheid-bezieling-verwondering-verbondenheid-nieuwsgierigheid-echtheid-respect-ondernemend-vertrouwen-geborgenheid

1.
Het gedachtengoed van Wittering.nl en de uitwerking in de praktijk vragen om een
uitgebreide en zorgvuldige presentatie en kennismaking. Vandaar dat we voor alle
geïnteresseerden ouders/verzorgers informatieochtenden organiseren. Tijdens deze
ochtend krijgt u een presentatie en een rondleiding over de werkvloer, zodat een eerste
ontmoeting plaatsvindt. Dit moment vindt plaats met meerdere belangstellende ouders.
Voor de data kunt u in onze jaarkalender kijken.
2.
Op het moment dat u als ouders een goed gevoel heeft bij de school, dan kunt u een
afspraak maken met de directeur. Zij maakt nader kennis met u tijdens een gesprek en uw
eventuele vragen kunnen worden beantwoord. (directie@wittering.nl)
3.
De derde stap is de feitelijke inschrijving. Dat kan d.m.v. de formulieren voor inschrijving, die
u op de site en in de app vindt en via e-mail of post naar school stuurt. U krijgt van de
inschrijving een bevestiging thuis. Dan weet u zeker, dat de inschrijving officieel is en dat wij
uw kind verwachten op de aangegeven datum. (info@wittering.nl)
4.
Het moment van de vierde stap is afhankelijk van de tijd, die zit tussen de inschrijving en de
feitelijke eerste dag, dat uw kind(-eren) naar school gaat (gaan). Er vindt een aantal
maanden voor de start een intake plaats door een regisseur waarbij het informeren over de
ontwikkeling en verkennen van de behoeften van uw kind(eren) en de mogelijkheden van de
school centraal staan. Tijdens deze intake worden er wenmomenten afgesproken waarop
uw kind mag komen wennen op school.
5.
Nadat uw kind enkele weken op school zit volgt een gesprek met een volwassene van het
team over de eerste weken school van uw kind. Komen de beelden en de verwachtingen
overeen? Is alles goed gecommuniceerd en kunnen we verder?
Communiceren is een belangrijk onderdeel van onze samenwerking en het educatieve
partnerschap dat we aan gaan. We willen een beroep doen op u als het gaat om de
informatie die u ontvangt via de nieuwsbrief, de website en de app. Vriendelijk verzoek om
dit goed door te nemen en bij vragen en/of opmerkingen contact met ons op te nemen. We
staan u graag te woord.
De ouders van de oudervereniging gaan contact met u opnemen en u uitnodigen voor “Welkom
nieuwe ouders door de OV”. Dat betekent, dat mensen van de oudervereniging u ontvangen
op school om het een en ander met u uit te wisselen.
Welkom!!
Team Wittering.nl

