NAAR DE BASISSCHOOL
aanmelden en inschrijven

Naar de basisschool
Aanmelden en inschrijven
Start
Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. De basisscholen
van Stichting Prisma hebben de wijze van aanmelden op papier gezet
met als doel het voor de ouders / verzorgers zo overzichtelijk mogelijk te
maken.
Stichting Prisma is de overkoepelende organisatie van 12 basisscholen in
de gemeente Peel en Maas. Verderop in deze folder vindt u de
contactgegevens van de basisscholen.

Kiezen
Stichting Prisma heeft verschillende soorten basisscholen, welke ook
verschillen in de manier hoe ze hun onderwijs hebben ingericht. In de
dorpen Helden en Panningen zijn er meerdere scholen gevestigd terwijl
in de omliggende dorpen één school per dorp is. Om een beeld te krijgen
van het onderwijsconcept is het goed om vooraf een bezoekje te
brengen aan verschillende scholen voordat u uw kind aanmeldt.
Informeer bij de school / scholen van uw keuze naar de mogelijkheden.
Als uw kind tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 geboren is,
ontvangt u een aanmeldformulier. Uw kind kan op elke school van
Stichting Prisma aangemeld worden.

Aanmelden
Aanmelding voor de basisschool kan enkel met het
aanmeldingsformulier. Vul de gegevens op het formulier zo compleet
mogelijk in. Onderteken het aanmeldingsformulier vervolgens en lever
het – samen met een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind – in op
de school van uw keuze. Zo kan de school optimaal rekening houden met
de komst van uw kind. Stichting Prisma organiseert.

maandag 10 februari 2020
een centrale aanmeldingsdag. Die dag kunt u tot 17.00 uur het
aanmeldingsformulier inleveren op de school van uw keuze. Mocht deze
dag niet schikken in uw agenda dan kunt u altijd een andere afspraak
maken met de betreffende school.

Inschrijven
De aanmelding wordt vervolgens verwerkt. U ontvangt binnen zes weken
een bevestiging van de aanmelding van uw kind. Indien er na aanmelding
nog vragen zijn, kunnen ouders / verzorgers door de school van
aanmelding worden uitgenodigd voor een vervolggesprek. Indien al het
voorwerk om te komen tot een zo volledig mogelijke aanmelding is
gedaan, kan worden overgegaan tot de definitieve inschrijving.
Deze definitieve inschrijving krijgt vorm wanneer de school waarvoor u
als ouders / verzorgers hebt gekozen contact met u opneemt. Tijdens dit
gesprek ontvangt u alle informatie die u als ouders / verzorgers nodig
hebt en is er tevens alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze
informatie is enerzijds belangrijk voor ouders / verzorgers om hun kind
goed toe te kunnen vertrouwen aan de school en anderzijds heeft de
school deze informatie nodig om het kind op een juiste manier te kunnen
verwelkomen.

Naar School
Uw kind is vier jaar en gaat naar de kleutergroep van de basisschool. In
overleg met school wordt de datum van de eerste schooldag bepaald.

Contactgegevens scholen
NAAM
BS De Horizon
Rob Geraets
BS De Kemp
Nicole Litjens
KC LEEF
Jans Philipsen
BS De Pas
Stan Timmermans
BS De Springplank
Nicole Litjens
BS De Wissel
Peggy van Ratingen
BS Dr. Poels
Jans Philipsen
BS De Liaan
Stan Timmermans
BS De Groenling
Judith Ueberbach
BS Onder de Linden
Rob Geraets
Nieuweschool
Peggy van Ratingen
SBO De Fontein
Imke Houben

ADRES
Past. Kengenstraat 1
5985 PV Grashoek
Kempstraat 36
5987 AH Egchel
Merwijckstraat 16
5995 XK Kessel
Averbodestraat 19
5988 AW Helden
Rector Isidorusstraat 3
5984 NB Koningslust
Schoutenring 34
5981 DS Panningen
Schoolstraat 7
5995 NP Kessel-Eik
Past. Knippenberghstraat 29
5988 CS Helden
Steenbakkersstraat 76
5981 WV Panningen
Kanaalstraat 77
5986 AE Beringe
Schoutenring 32
5981 DS Panningen
Averbodestraat 19
5988 AW Helden

TELEFOON
E-MAIL/WEBSITE
T: 077-3072856 info@horizongrashoek.nl
www.horizongrashoek.nl
T: 077-3073636 info@ikcdekemp.nl
www.ikcdekemp.nl
T: 077-4621431 info@kcleef.nl
www.kindcentrumleef.nl
T: 077-3060900 info@bsdepas.nl
www.bsdepas.nl
T: 077-4651824 info@bs-despringplank.nl
www.bs-despringplank.nl
T: 077-3073046 info@bs-dewissel.nl
www.bs-dewissel.nl
T: 077-4621262 info@drpoels.nl
www.drpoels.nl
T: 077-3061062 info@deliaan.nl
www.deliaan.nl
T: 077-3072167 info@bsdegroenling.nl
www.bsdegroenling.nl
T: 077-3072933 info@bsodl.nl
www.bsodl.nl
T: 077-3074223 info@nieuweschool.nu
www.nieuweschool.nu
T: 077-3071489 info@sbodefontein.nl
www.sbodefontein.nl

Contactgegevens Stichting Prisma
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
Tel: 077-3079748
www.prisma-spo.nl
info@prisma-spo.nl

Centrale aanmeldingsdag
Maandag 10 februari 2020 van 08.30 tot 17.00 uur

