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Kennismaking 
Als u een keuze wilt maken voor een fijne school voor uw kind, is het belangrijk dat u een goed beeld 
krijgt van het onderwijs dat aangeboden wordt. U kunt veel informatie vinden over de verschillende 
scholen in Leiden via brochures en op internet. De meeste ouders gaan ook met elkaar in gesprek 
over de schoolkeuze voor hun kind. Ervaringen uitwisselen helpt goed! 
Het echte beeld van de school ontstaat als u een bezoek brengt en de sfeer kunt proeven tijdens een 
gewone dag. Op De Astronaut houden we informatiemomenten voor geïnteresseerde ouders. Deze 
momenten zijn in het schooljaar 2019-2020 onder schooltijd, zodat u ook kunt ervaren hoe een 
schooldag er uit ziet. 
U kunt via een mail naar m.honders@scoleiden.nl kenbaar maken dat u aanwezig wilt zijn tijdens een 
informatiebijeenkomst. De data hiervan staan genoemd op de site.  
  

Aanmelding 
Wanneer u na de informatiebijeenkomst interesse heeft in onze school en u uw kind graag wilt 
aanmelden, kunt u dat aangeven. U kunt het aanmeldformulier invullen en inleveren. 
Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 6 weken via de mail te 
horen of wij uw kind kunnen inschrijven.  
  
We kunnen per jaar gemiddeld 24 4-jarigen plaatsen, hierbij gebruiken we de volgende richtlijnen: 
  
· Broertjes en zusjes hebben voorrang op nieuwe gezinnen; 
· De directeur heeft de mogelijkheid om kinderen met voorrang te plaatsen i.v.m. bijzondere 
omstandigheden. 
  

Inschrijven jongere broertjes en zusjes 
Jongere broertjes en zusjes hebben voorrang en worden altijd toegelaten mits ze voor de 3e 
verjaardag zijn aangemeld. Het is fijn als jongere broertjes en zusjes meteen na hun geboorte worden 
aangemeld, zodat de school tijdig weet hoeveel plekken we nog vrij hebben voor nieuwe gezinnen. 
 

Start op de Astronaut 
Wij sturen ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, een brief waarin vermeld staat in 
welke groep uw kind komt.  
· Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht; 
· De eerste schooldag van uw kind is de eerste schooldag na zijn/haar vierde verjaardag. Kinderen die 
van 1 juni tot en met de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 4 jaar worden, starten de tweede 
of de derde dag na de zomervakantie en krijgen van de leerkracht een uitnodiging; 
· Op onze website staat de jaarkalender met hierop alle vrije dagen vermeld. 
  

De eerste schooldag  
Wij vinden het fijn dat uw zoon/dochter bij ons op school komt. Er zullen in deze eerste periode veel 
dingen op u afkomen en u bent natuurlijk altijd welkom om een korte vraag te stellen. Rond de zesde 
schoolweek  zal de leerkracht een afspraak met u maken voor een eerste gesprek over uw kind. Het 
is belangrijk dat u over uw kind kunt vertellen en uw vragen aan de leerkracht kunt stellen. Ook zal de 
leerkracht u informeren over de eerste indruk. Het is op een basisschool toch wel anders dan op het 
kinderdagverblijf en het is niet gek als uw kind nog een beetje moet wennen. 
 

Tussentijdse inschrijving 
Heeft u interesse in onze school en is uw kind ouder dan 4 jaar, dan kunt u ook aanschuiven bij onze 
informatiemomenten. Na een eventueel individueel gesprek en het ontvangen van een 
aanmeldformulier zullen we kijken of er nog ruimte is binnen de groep en of wij in staat zijn om uw 
kind de benodigde zorg te kunnen bieden. Een overstap gebeurt altijd in nauw overleg met de school 
van herkomst. 
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