
Zo doen wij dat! 
Aanmelden, inschrijven en starten 
4-jarigen 

 Als uw zoon of dochter 3 jaar is geworden, ontvangt u van de Gemeente Aa en Hunze een  
informatieboekje over de scholen. 
 

 U neemt zelf contact op met een school als u geïnteresseerd bent. U kunt de Bonnerschool  
bereiken via bonnen@primah.org of 0592-262158. 
 

 De eerste kennismaking met de Bonnerschool is tijdens het kennismakingsgesprek met de  
directeur. Tijdens dit gesprek leert u de school kennen, is er ruimte voor vragen en krijgt u met 
uw zoon of dochter een rondleiding door het gebouw. U ontvangt ook alvast de  
inschrijfformulieren en schoolgids. 
 

 Heeft u na het kennismakingsgesprek gekozen voor onze school, dan geeft u dit door aan de 
gemeente. Wij ontvangen automatisch een melding van uw aanmelding.  
 

 Ongeveer twee maanden voordat uw zoon of dochter vier jaar oud wordt, neemt de leerkracht 
van Groep 1 contact met u op voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over 
het onderwijs in de kleutergroep en bespreekt u bijzonderheden over uw zoon of dochter. 
 

 U maakt met de leerkracht van Groep 1 een afspraak over de startdatum. De meeste leerlingen 
starten op of rond de dag dat ze 4 jaar oud worden. Indien gewenst is het mogelijk om eerst een  
of twee dag(en) te komen “wennen”. 
 

Tijdens het kennismakings- of intakegesprek vragen we altijd naar bijzonderheden in de ontwikkeling 
van de leerling. De uiteindelijke beslissing of een leerling toegelaten wordt tot de Bonnerschool ligt 
bij de directie van de school. Deze procedure is beschreven in het “Protocol— Toelating, verwijzing 
en verwijdering” van Stichting PrimAH. 
 
Voor meer informatie over de eerste schooldag in groep 
1 verwijzen we u naar de kaart “De eerste schooldag in  
Groep 1” . 

Het uitkiezen van een school is een leuke, maar ook spannende tijd. Op de Bonnerschool hebben we 
afspraken gemaakt over het aanmelden, inschrijven en beginnen op school: 


