Aan de ouders/verzorgers van
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PC en woonplaats
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:
:
:
: (053) 573 45 67
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:
:2

Datum

: 5 februari 2019

Onderwerp: aanmelding/toelating leerlingen basisscholen in de gemeente Haaksbergen

Geachte ouders/verzorgers,
Binnenkort wordt uw kind 4 jaar en mag het een basisschool bezoeken. Een bijzondere periode
waarbij u een schoolkeuze mag maken voor uw kind. Dit geldt als je voor de eerste keer een keuze
moet maken voor een basisschool. De Gemeente Haaksbergen heeft veel verschillende
keuzemogelijkheden in het aanbod van basisscholen.
Om u te helpen en een beeld te geven van het aanbod sturen wij u een overzicht met namen,
adressen en informatie over open dagen/open huis van alle basisscholen in de gemeente
Haaksbergen. Op de websites van de verschillende scholen is al veel informatie te vinden.
Kinderen mogen vanaf 4 jaar een basisschool bezoeken en vanaf 5 jaar zijn zij leerplichtig. Ouders
moeten er voor te zorgen dat hun kind op een basisschool is ingeschreven en deze structureel
bezoekt.
Wij sturen u een uitleg over de aanmeldprocedure en inschrijfformulieren als u een keus voor een
basisschool heeft gemaakt. Heeft u hierover vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van de
formulieren, dan kunt u altijd met de betreffende school contact opnemen. Wij verzoeken u
vriendelijk om vóór 1 april 2020 de schoolkeuze te maken, zodat de school hier rekening mee kan
houden in het belang van uw kind en de schoolorganisatie.
Wanneer uw kind wegens bijzondere omstandigheden geen basisschool in Haaksbergen kan
bezoeken, of wanneer u besluit uw kind aan te melden in een andere gemeente, verzoeken wij u
hiervan bericht te doen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis,
telefoon 053 – 57 34 612 of per e-mail naar sbm.vanderveen@haaksbergen.nl
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

De gezamenlijke besturen van basisonderwijs in de gemeente Haaksbergen
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