
 
 

 
 
 

 

 
Protocol omtrent de overstap van kleuter- naar lagere school.  
In onderling overleg tussen VBS Triangel en GLS De Wissel 
Gelet op het overleg tussen directies en schoolbesturen van VBS Triangel en GLS De Wissel op 22 
februari 2013 
Gelet op het overleg tussen directies van VBS Triangel en GLS De Wissel op 5 maart 2013 
Wordt overeengekomen:  
kennisgeving aan de ouders 

 voor de paasvakantie wordt een brief onder hoofding van beide scholen aan de ouders 

gestuurd 

 hierin wordt de bedoeling van de kennismakingsweek duidelijk gemaakt 

 hierin wordt ook het programma (kennismakingsmomenten, Doe-Mee-Dag, start van de 

inschrijvingen, overgangsgesprekken) vermeld en gemotiveerd 

kennismakingsmoment voor de kinderen 

 de eerste week na de paasvakantie is de kennismakingsweek voor de kleuters van de 

derde kleuterklas 

 er wordt in die week één georganiseerd kennismakingsbezoek afgelegd aan beide 

scholen 

 op dit kennismakingsmoment wordt door beide lagere scholen een kleuterkrant 

uitgedeeld aan de kinderen (infofolder over de lagere school) 

 de inhoud van het kleuterbezoek wordt in overleg op elkaar afgestemd, en heeft tot doel 

de kinderen te laten kennismaken met het eerste leerjaar en met de school 

kennismakingsmoment voor de ouders 

 de zondag, volgend op de kennismakingsweek (eerste zondag na de paasvakantie) is er 

in de voormiddag (van 10u.00 tot 13u.00) een Doe-Mee-Dag waar de kleuters met hun 

ouders worden uitgenodigd. 

 deze kennismakingsdag valt in beide scholen op hetzelfde moment 

 de uitnodiging hiervoor staat vermeld in de brief vooraf en in de Kleuterkrant welke 

bedeeld wordt aan de kleuters tijdens het kennismakingsbezoek 

inschrijven van kleuters uit VBS Triangel in het eerste leerjaar 

 kan op, en vanaf de Doe-Mee-Dag, de eerste zondag na de paasvakantie, bij voorkeur 

voor 30 juni 

 in beide scholen wordt de procedure van inschrijven volledig gevolgd 

 eerdere vragen tot inschrijving van kleuters uit Triangel worden geweigerd en naar deze 

dag verwezen 

samenwerking 

 eind augustus zijn er overgangsgesprekken tussen de kleuterleid(st)ers van de derde 

kleuterklas en de leerkrachten eerste leerjaar 

 hier wordt onderwijsrelevante informatie met betrekking tot de ingeschreven kinderen, 

doorgegeven, teneinde het onderwijs – leerproces zo vlot mogelijk te continueren. 

 begin tweede trimester van elk schooljaar zijn er resultaatsbesprekingen van de 

kinderen uit het eerste leerjaar tussen de leerkrachten eerste leerjaar en de 

kleuterleid(st)ers derde kleuterklas 

 

 
 
 

 

 

 

samenwerkingsprotocol 

 



Dit protocol wordt ter informatie voorgelegd aan de respectievelijke schoolbesturen/inrichtende machten, de 
schoolraden, het personeel en de oudercomités van beide scholen. 
Beide scholen verbinden zich ertoe zich aan deze afspraken te houden. Jaarlijks wordt het protocol in 
herinnering gebracht op de personeelsvergadering. 
 
 
Voor akkoord,   
voor VBS Triangel, Bjorn Loyens    voor GLS De Wissel, Jan Van Gils 
 
 
 
 
Wuustwezel, 8 maart 2013 

 


