Voor het eerst naar school?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Gaat uw zoon of dochter binnenkort voor
het eerst naar de basisschool? Dan is het
belangrijk om op tijd een goede basisschool
te kiezen voor uw kind. De Rijksoverheid
helpt u daarbij met een digitale gids voor het
basisonderwijs.
In de gids Basisonderwijs 2012-2013 vindt u
informatie over het kiezen van een school die
bij u en uw kind past.
Ook over de inhoud van het onderwijs, de
gang van zaken op scholen en de wetten en
regels voor het onderwijs staat veel in deze
informatiegids voor ouders en verzorgers.
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Informatiepunt voor ouders
Vragen over het onderwijs aan uw kinderen
kunt u stellen aan de informatie- en adviesdienst 5010.
Dit informatiepunt is op schooldagen tussen
10 en 15 uur gratis te bellen op telefoonnummer: 0800-5010 (voor mobiele telefoons: 0900-5010123, 45 cent per gesprek).

Onderwijs,

Cultuur en

Basisonderwijs 2012-2013
op www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs
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U kunt ook een vraag stellen via de website
www.5010.nl; u krijgt dan binnen 3 schooldagen antwoord per e-mail.
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Voor advies kunt u ook terecht bij de landelijke ouderorganisaties (zie ook de adreslijst
in de digitale gids Basisonderwijs 20122013).

Deze folder is een uitgave van
het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
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Gids voor ouders en verzorgers
www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs

Naar de basisschool!
Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de
basisschool. Dat is een belangrijk moment
voor uw kind en voor uzelf. De meeste
kinderen vinden het een geweldige uitdaging
en willen graag samen met andere kinderen
naar school en daar veel nieuwe dingen leren.
Goed leren lezen, schrijven en rekenen is de
basis voor de toekomst van uw kind!

Goed leren lezen,
schrijven en rekenen!
Basisscholen hebben veel vrijheid om te bepalen hoe zij het onderwijs vormgeven.
Dit betekent dat scholen van elkaar verschillen. In sommige gemeenten zijn er scholen
die een wachtlijst hebben. Daarom is het
verstandig tijdig na te denken over het kiezen
van een goede school voor uw kind.

Het kiezen van een school
U wilt het beste onderwijs voor uw kind.
De keuze van een basisschool is dus een
belangrijke stap. De school levert immers
een grote bijdrage aan de ontwikkeling van
uw kind.
Zoek daarom een school, die past bij uw kind
én bij u. Kijk naar de uitgangspunten van de
school en naar de aanpak van het onderwijs.
Via de website van de school, de schoolgids of
een gesprek met de directeur komt u hierover
meer te weten. Probeer te bekijken of u en uw
kind zich thuis voelen op de school.
In de gids Basisonderwijs 2012-2013 op
Rijksoverheid.nl vindt u informatie over het
kiezen van een school. In deze gids voor
ouders en verzorgers staat een checklist die
u kunt gebruiken bij de eerste kennismaking
met een basisschool.

Kwaliteit van het onderwijs

Leerplicht

Wat leert uw kind op school?

Bij het kiezen van een school kijkt u naar de
sfeer op school, naar de locatie en naar de
manier waarop de school lesgeeft.
Ook de resultaten van de school doen ertoe.
Op de website van de Onderwijsinspectie
(www.onderwijsinspectie.nl) kunt u opzoeken
of de school het vertrouwen heeft van de
inspectie.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Uw kind
mag naar school als het 4 jaar is. Kinderen
zijn leerplichtig als ze 5 jaar oud zijn.
Ze vallen dan onder de Leerplichtwet.
Ouders én school moeten zich houden aan
de bepalingen van deze wet. Uw kind kan
daarom alleen in heel speciale gevallen vrij
krijgen. Scholen zijn daar streng in, want als
uw kind te veel lessen mist raakt het achter
bij andere leerlingen en is er een risico op
tegenvallende resultaten.

In de kerndoelen basisonderwijs is vastgelegd wat uw kind op school in elk geval moet
leren. De nadruk ligt op lezen, schrijven en
rekenen. Maar er zijn nog een heleboel andere vakken, zoals Engels, wereldoriëntatie
(onder meer aardrijkskunde, geschiedenis,
natuuronderwijs en burgerschapsvorming)
en bewegingsonderwijs.
Scholen kiezen zelf hoe zij het onderwijs
inrichten en vanuit welke visie zij werken.
Ze zijn verplicht hierover informatie te geven
in de schoolgids. De directeur en de leerkrachten kunnen u er meer over vertellen.
Via de medezeggenschapsraad kunnen
ouders ook meepraten en meebeslissen
over het beleid van de school.

Als het onderwijs op de school op bepaalde
punten tekortschiet, zet de inspectie de school
op de lijst van zeer zwakke scholen en krijgt de
school strenger toezicht.
Praat met de directeur van de school over
het kwaliteitsbeleid en vraag ook aan andere
ouders of zij tevreden zijn over de kwaliteit
van het onderwijs. Als ouder bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind de best mogelijke
opleiding krijgt.

Veel succes
op de basisschool!

Ouders en school
Ouders en school zijn partners die zich samen
inspannen om het beste uit kinderen te halen.
Het is daarom belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school.
Ouders behoren te weten wat zij van de
school kunnen verwachten en wat de school
van de ouders verwacht. Het contact met de
leerkrachten is waardevol. Het helpt de school
om het onderwijs zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.
Alle kinderen zijn immers verschillend en leren
ook als ze thuis zijn, of tijdens andere
activiteiten zoals de sportclub of de naschoolse opvang. Samen met de school kunt
u ervoor zorgen dat uw kind een leuke en
succesvolle schooltijd krijgt!

Overheidsinformatie over de
basisschool
Informatie over de basisschool vindt u
in Basisonderwijs 2012-2013. Dit is een
digitale onderwijsgids voor ouders en
verzorgers. Deze gids van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
is gepubliceerd op de website Rijksoverheid.nl op de pagina Basisonderwijs
(www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs).
Van de gids is ook een printversie zonder
foto’s beschikbaar.

