
Plaatsen van kinderen op de 7e Montessorischool
Rondleidingen
Iedere maand verzorgen wij rondleidingen voor geïnteresseerde
ouders. Om een rondleiding bij te wonen vragen wij om een
e-mail te sturen naar administratie@7emontessori.nl. Dan ontvang
je een e-mail met data waaruit je kunt kiezen en jezelf kunt
aanmelden.
Alle rondleidingen zijn in het Nederlands en duren ongeveer
anderhalf uur. De rondleiding start met een informatief gedeelte
door een schoolcoördinator. Er is ruimte voor het stellen van
vragen na afloop. Het laatste half uur krijgen jullie in kleine
groepjes een rondleiding door onze school van de experts 7e
Montessorischool; onze kinderen van de bovenbouw (groep
6,7,8).
Wij doen alle rondleidingen in groepen.

Inschrijving gaat via de gemeente
In november krijgen de ouders van kinderen die drie jaar oud
worden in de periode tussen 1 september en 31 augustus van de
gemeente Amsterdam een brief, folder en een voorkeursformulier.
Een kind kan op elke school in Amsterdam die meedoet aan het
centrale plaatsingsbeleid aangemeld worden.
Op het voorkeursformulier kan je jouw voorkeur aangeven. De
school van je eerste voorkeur zet je op nummer 1, de volgende
school op nummer 2, enzovoort. Het voorkeursformulier lever je in op
de school van eerste voorkeur. Als dat de 7e Montessorischool is kan
je dit formulier inleveren bij de leerlingadministratie. Let op, wij
hebben geen brievenbus. Loop je even binnen?
Het formulier wordt in het centrale systeem van de Gemeente
ingevoerd en per email bevestigd. Het is verstandig in ieder geval vijf
scholen te vermelden op het formulier.
Er zijn drie plaatsing perioden in een jaar. Voor kinderen geboren in:
september-december, januari - april  en mei - augustus.
Een kind dat is uitgeloot, kan niet met de volgende groep meeloten.
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Met één druk op de knop worden alle Amsterdamse kinderen uit
een bepaalde periode, waarvan het formulier op tijd is ingeleverd
geplaatst op basis van de aangegeven voorkeuren en de
voorrangsregels.

Uitgeloot
Bij meer aanmeldingen dan plekken zullen kinderen op hun tweede,
derde, vierde, enz. voorkeursschool worden geplaatst. Die school
neemt contact op met de ouders. De kinderen blijven wel tot hun
vierde verjaardag op een schaduwlijst staan. De Gemeente
bewaart alle namen van de uitgelote kinderen. Mochten ouders van
een ingelote leerling bedanken voor het plekje, dan verschijnt een
kind van de schaduwlijst in ons scherm die wij het vrijgekomen plekje
mogen aanbieden.
Na de vierde verjaardag verdwijnt het kind volledig uit onze
administratie.

Inschrijven op de 7e Montessorischool
De ouders van kinderen waarvoor wij een plek hebben, krijgen één
week na de uiterste inleverdatum van het formulier bericht van de
school waar het kind is geplaatst. Wij hopen natuurlijk dat wij dit zijn!
Ouders bevestigen dan dat zij gebruik willen maken van deze plek
en vullen het inschrijfformulier in. Dan krijgen zij per email een
bevestiging van de Gemeente Amsterdam, dat zij de plek hebben
geaccepteerd.

SocialSchools
Enkele maanden voordat jouw kind vier jaar wordt krijg je via de
mail een uitnodiging om je aan te melden voor SocialSchools.
Socialschools is de communicatietool van de 7e Montessorischool.
Via SocialSchools houden we de ouders op de hoogte van het
reilen en zeilen op school en in de klas. Ook nodigen we ouders
via SocialSchools uit zich in te schrijven voor oudergesprekken.



Plaatsing vierjarigen
Wanneer kinderen vier jaar zijn geworden zijn ze welkom bij ons op
school. Kleuters worden gedurende het hele schooljaar geplaatst
en starten meestal één of enkele dagen na hun vierde
verjaardag.

Wanneer een kind vlak voor een vakantie of een aantal vrije
dagen vier jaar wordt kiezen we er voor de startdatum te verlaten
om de wenperiode van een kind niet te onderbreken en de start
op school zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Wanneer een kind na een vakantie start op school zal dat niet op
maandag zijn. De maandag gebruiken we om de klas weer goed
op gang te krijgen zodat we de dagen daarna alle tijd en
aandacht hebben om nieuwe kleuters welkom te heten.

Plaatsingsstop november en zomer

Er zijn twee periodes in het jaar waarin wij geen nieuwe kleuters
plaatsen.

De eerste periode is de periode vanaf de aankomst van
Sinterklaas in Nederland tot en met de kerstvakantie. In deze tijd
van het jaar is het in de kleuterklassen heel druk en hectisch en zijn
veel kinderen opgewonden en gespannen. Hoe gezellig deze
periode ook is in de klassen, het is geen geschikte periode om
nieuwe kleuters te laten starten. Kinderen die jarig zijn tussen half
november en begin januari starten dan ook na de kerstvakantie,
dan is de rust weer teruggekeerd en dan is er weer volop tijd en
aandacht voor de nieuwkomers in de klas.

Ook in de zes weken voorafgaand aan de zomervakantie
plaatsen we geen nieuwe kleuters. Een kind heeft ten minste zes
weken nodig om zich goed te kunnen settelen in de klas.
Wanneer een kind minder dan zes weken naar school kan voor de



zomervakantie dan start het wenproces na de zomervakantie
weer opnieuw. De kinderen die jarig zijn in de zes weken voor en
de zes weken in de zomervakantie starten dan ook na de
zomervakantie.

Uitnodiging plaatsingsgesprek

Wanneer je bent aangemeld voor de Startersgroep op
Socialschools ontvang je op een gegeven moment een
uitnodiging om jezelf in te tekenen voor een plaatsingsgesprek.
Voor het plaatsingsgesprek nodigen we beide ouders en hun kind
uit en het wordt gehouden met één van de leerkrachten uit de
onderbouw.

In het plaatsingsgesprek proberen wij als school een goed beeld
te krijgen van jullie kind. We bespreken met jullie hoe de
ontwikkeling van jullie kind in de eerste levensjaren is verlopen en
of het bijvoorbeeld naar een kinderdagverblijf of een voorschool is
geweest. Ook vragen we jullie je kind te beschrijven; hoe zien jullie
je kind, hoe verliep de (taal)ontwikkeling, wat zijn sterke
eigenschappen van je kind en wat zijn leerpunten voor je kind?

Wanneer we alle gesprekken met de ouders van aankomend
leerlingen hebben gevoerd gaan we de kinderen in de
onderbouwklassen plaatsen. We houden bij de plaatsing rekening
met de verdeling jongens/meisjes en we kijken naar de klas
waarin jullie kind het best past op basis van wat jullie ons verteld
hebben.

Als dit is afgerond krijgt jouw kind thuis een kaartje -en jullie een
mail- waarop staat in welke klas jullie kind is geplaatst, wie de
leerkrachten zijn en wat de startdatum zal zijn.

Daarna wordt er contact met de leerkracht gemaakt om een
kennismakingsgesprek af te spreken met jou en je kind.



Kennismakingsgeprek

Tijdens het kennismakingsgesprek worden ouder(s) en kind
uitgenodigd. Jullie maken dan kennis met de leerkracht(en) en
jullie kind kan  rustig rondlopen in de klas, vast een aantal werkjes
bekijken en krijgt het uitleg over bv het naar de wc gaan. Ook
worden er afspraken gemaakt over wat er meegenomen moet
worden naar school.

Een kennismakingsgesprek vindt altijd na schooltijd plaats, dus na
14.00 uur.

Wenperiode op school

De start op school is voor kleuters een grote stap, zelfs voor
kinderen die daarvoor vijf dagen per week het kinderdagverblijf
bezochten. Alle indrukken die ze opdoen en alle nieuwe
gezichten en namen die ze moeten leren kennen, alle nieuwe
werkjes, gewoonten en regels die er zijn, hebben een grote
impact op een vierjarige. Ze hebben in deze periode voldoende
tijd en rust nodig om al deze indrukken en prikkels te verwerken. Ze
hebben het dus nodig om rustig te wennen aan de schooldagen.

De eerste twee weken na de start in hun nieuwe klas komen
kinderen daarom halve dagen naar school. Dat betekent dat de
kinderen in hun eerste schoolweek naar school gaan van 8.15 uur
tot 12.00 uur. In de tweede schoolweek gaan nieuwe kinderen
nog steeds halve dagen naar school. Als zowel de leerkracht als
de ouder het er over eens zijn dat een kind het aankan, kan er
voorzichtig opgebouwd gaan worden naar (iets) langere
schooldagen.

Houd hier rekening mee en regel vast iets op het werk of met een
oppas of familieleden, zodat jullie kind een goede en rustige
wenperiode tegemoet kan zien.



Overgang naar hele dagen

Na twee weken zijn de meeste kinderen er aan toe om hele
schooldagen naar school te gaan. Voor sommige kinderen is een
langere wenperiode noodzakelijk. Het uitgangspunt is altijd het
welbevinden van het kind en ouders en leerkrachten hebben hier
contact over met elkaar.

Plaatsen van kinderen in groep 2 tot en met groep 8
Mocht je verhuisd zijn naar onze buurt en op zoek zijn naar een
plek voor je kind(eren) bij ons op school voor de groepen 2 t/m 5
dan kun je mailen naar administratie@7emontessori.nl. Wij zullen je
dan verder van informatie voorzien.
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