
 

     
 

 
 

Aanmelding leerlingen  
 

schooljaar 2020-2021 
en 2021-2022

 
 
Wanneer mag uw kind naar school? 

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de data waarop (onder voorbehoud) instroom 

plaatsvindt van de kinderen die van 1 mei 2020 t/m 30 augustus 2022 vier jaar hopen te 

worden. U krijgt D.V. tijdig een uitnodiging om met uw kind kennis te komen maken met de 

groep en de juf. Die kennismaking vindt in de meeste gevallen plaats in de schoolweek 

vóórdat uw kind op school verwacht wordt.  

 

*Ieder jaar worden er data vastgesteld voor instroomdagen. Hierbij wordt gekeken naar een datum waarbij een 

aantal kinderen die dicht na elkaar jarig zijn, samen kunnen starten. Deze data worden per brief en 

Burchtkoerier bekend gemaakt. 

** Als de instroomgroep te vol wordt, kan het gebeuren dat uw kind pas na de zomervakantie kan beginnen. We 

overleggen altijd met de peuterspeelzaal of die kinderen dan tot de zomervakantie daar kunnen blijven. 

 

 

Opmerkingen: 

- In principe mogen kinderen tot 5 weken voor de zomervakantie instromen, tenzij de 

aanvangsgroep te groot wordt. U wordt hier tijdig over ingelicht. 

- Met de ouders van de kinderen die in oktober instromen in groep 1, hebben we 

regelmatig een gesprek om de ontwikkeling van het kind goed te volgen. 

Afhankelijk van hun ontwikkeling doen ze nog een keer groep 1 of gaan ze mee naar 

groep 2. 

Wanneer wordt uw kind 4 jaar? Op welke dag/ datum naar 

school? 

Kennismaken 

7 januari t/m 30 april 2020 Op de instroomdag na de 4e 

verjaardag* 

In overleg met de 

leerkracht 

6 juni t/m 31 augustus 2020 Maandag 31 augustus 2020 Juni of juli 2020 

1 september t/m 31 oktober 2020 De dag na de 4e verjaardag Juni of juli 2020 

1 november 2020 t/m 4 januari 2021 Maandag 4 januari 2021 December 2020 

5 januari t/m 11 juni 2021** Op de instroomdag na de 4e 

verjaardag* 

In overleg met de 

leerkracht 

12 juni t/m 30 augustus 2021 Maandag 30 augustus 2021 Juni of juli 2021 

31 augustus t/m 31 oktober De dag na de 4e verjaardag Juni of juli 2021 

1 november t/m 3 januari 2022 Maandag 3 januari 2022 December 2021 

4 januari t/m 3 juni 2022 Op de instroomdag na de 4e 

verjaardag* 

In overleg met de 

leerkracht 

4 juni t/m 22 augustus 2022 Maandag 22 augustus 2022 Juni of juli 2022 


