Betreft: Voorlopige aanmelding zoon/ dochter

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hartelijk welkom bij christelijke schoolvereniging Rehoboth! U bent op zoek naar een school voor uw
zoon/dochter en we zijn blij dat u voor een van onze zeven scholen kiest. De stap naar de basisschool
is een belangrijke stap in het leven van uw kind. Als schoolvereniging willen we samen met u een
passende onderwijsplek vinden voor uw zoon of dochter.
Onze schoolvereniging wil ervoor zorgen dat elk aangemeld kind een onderwijsplek krijgt die passend
is. In de regel zal dat de school van uw voorkeur zijn. Soms kan een school niet de juiste
ondersteuning bieden en zal er samen met de Smalle Commissie van de schoolvereniging op zoek
worden gegaan naar een andere (basis)school.
Ook bestaat de mogelijkheid dat de school van uw keuze ‘vol’ zit. In dat geval wordt er gezocht naar
een passend alternatief. Uitgangspunt is dat uw kind, zo dicht mogelijk bij huis, onderwijs krijgt en
dat daarbij rekening wordt gehouden met:
1.
2.
3.
4.

Waar gaan eventuele broertjes/zusjes naar school.
Uw voorkeuren
De onderwijsbehoefte van uw kind
De mogelijkheden van de andere scholen binnen de vereniging en regio om aan de
onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te kunnen komen.

Na de voorlopige aanmelding worden de volgende stappen genomen:
• Februari: U ontvangt van ons een pakket met informatie over de vereniging en formulieren
met aan u de vraag deze in te vullen.
• Maart: In maart stellen wij u de hoogt van de voorlopige bevestiging van de school waarop
uw zoon/ dochter wordt ingeschreven.
Tot slot wijzen we u vast op onze identiteitsnotitie. En vragen wij u deze tot u te nemen.
U kunt deze vinden op https://www.rehoboth.nu/vereniging-rehoboth/beleid/identiteitsbeleid/. Als
u een papieren versie wenst, dan kunt u dat aangeven bij de school.
Wij hopen en verwachten u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen
kunt u terecht bij de school van aanmelding.

Met vriendelijke groet, namens alle scholen van Rehoboth,
Johan de Jong, algemeen directeur
Schoolvereniging Rehoboth

