
 
 

 
Instroom en uitstroom Voorschool 

 
In onderstaand schema ziet u wanneer uw kind op de Voorschool verwacht wordt en 

wanneer het naar de aanvangsgroep of groep 1 mag. De eerste aanvangsgroep start 

na de kerstvakantie. Er is ook een tweede aanvangsgroep. Afhankelijk van de 

aanmeldingen wordt de startdatum van de tweede groep bepaald.   

Kinderen van 3 jaar: 

Uw kind is 

jarig in: 
Instroom Voorschool Uitstroom 

Januari 

Februari (of indien gewenst een 

latere datum, maar uiterlijk na de 

zomervakantie) 

Per 1 februari naar de 

aanvangsgroep 

Februari 

Maart (of indien gewenst een 

latere datum, maar uiterlijk na de 

zomervakantie) 

Per 1 maart naar de aanvangsgroep 

Maart 

April (of indien gewenst een latere 

datum, maar uiterlijk na de 

zomervakantie) 

Per 1 april naar de aanvangsgroep 

April 
Mei (of indien gewenst een latere 

datum, maar uiterlijk 1 oktober) 

Per 1 mei naar de aanvangsgroep 

als er plek is, anders na de 

zomervakantie naar groep 1 

Mei 
Juni (of indien gewenst een latere 

datum, maar uiterlijk 1 januari) 
Na de zomervakantie naar groep 1 

Juni 

Na de zomervakantie (of indien 

gewenst een latere datum, maar 

uiterlijk 1 januari) 

Na de zomervakantie naar groep 1 

Juli 

Na de zomervakantie (of indien 

gewenst een latere datum, maar 

uiterlijk 1 januari) 

Na de zomervakantie naar groep 1 

Augustus 

Na de zomervakantie (of indien 

gewenst een latere datum, maar 

uiterlijk 1 januari) 

Na de zomervakantie naar groep 1 

September 

Oktober (of indien gewenst een 

latere datum, maar uiterlijk 1 

januari) 

Na de zomervakantie naar groep 1 

Oktober 

November (of indien gewenst een 

latere datum, maar uiterlijk 1 

januari) 

Naar de aanvangsgroep (start na de 

kerstvakantie) 



 
 

 
November 

Januari (of indien gewenst een 

latere datum, maar uiterlijk na de 

zomervakantie) 

Naar de aanvangsgroep (start na de 

kerstvakantie) 

December 

Januari (of indien gewenst een 

latere 

datum, maar uiterlijk na de 

zomervakantie) 

Naar de aanvangsgroep (start na de 

kerstvakantie) 

  

 

Kinderen met een VVE-indicatie (vanaf 2,5 jaar): 

Uw kind is 

jarig in: 

Instroom 

Voorschool 
Uitstroom 

Januari 
Na de 

zomervakantie 
Per 1 februari naar de aanvangsgroep 

Februar 
Na de 

zomervakantie 
Per 1 maart naar de aanvangsgroep 

Maart 
Na de 

zomervakantie 
Per 1 april naar de aanvangsgroep 

April 1 november 
Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, 

anders na de zomervakantie naar groep 1 

Mei 1 januari Na de zomervakantie naar groep 1 

Juni 1 januari Na de zomervakantie naar groep 1 

Juli 1 februari Na de zomervakantie naar groep 1 

Augustus 1 maart Na de zomervakantie naar groep 1 

September 1 april Na de zomervakantie naar groep 1 

Oktober 1 mei Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie) 

November 1 juni Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie) 

December 
Na de 

zomervakantie 
Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie) 

  

 


