Dear Parent/Foster,
You register your child because your child could benefit from education at
Taalcentrum Almere.
If you, as a parent, register your child at Taalcentrum Almere, an intake
interview will first take place to determine whether your child is actually eligible
for education at Taalcentrum Almere.
If that is the case, your child will be placed on the waiting list of Taalcentrum
Almere.
This intake interview is only possible:
• a maximum of 2 months before your child could start at Taalcentrum
Almere if there was no waiting list,
• and if your child is older than 3 years and 10 months,
• and if you intend to stay in the Netherlands for a longer period of time
• and if you and your child are in the Netherlands and can come for an
interview
It is always possible to register your child far in advance, but it has no influence
on the place your child will occupy on the waiting list.
I hope to have informed you sufficiently.
Yours sincerely,
Theo klein Koerkamp
Director

Geachte ouder/ verzorger,
U meldt uw kind aan omdat uw kind gebaat zou kunnen zijn bij het onderwijs op
het Taalcentrum.
Als u als ouder uw kind aanmeldt bij het Taalcentrum dan vindt er eerst een
intakegesprek plaats waarbij wordt beoordeeld of uw kind ook daadwerkelijk in
aanmerking komt voor het onderwijs op het Taalcentrum.
Als dat het geval is wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst van het
Taalcentrum.
Dit intakegesprek is pas mogelijk:
• maximaal 2 maanden voordat uw kind zou kunnen starten op het
Taalcentrum Almere als er geen wachtlijst zou zijn,
• en als uw kind ouder is dan 3 jaar en 10 maanden,
• en als u voornemens bent om voor langere tijd in Nederland te blijven
• en als u en uw kind in Nederland zijn en op gesprek kunnen komen
Uw kind ver van tevoren aanmelden mag natuurlijk altijd, maar heeft geen
invloed op de plaats die uw kind zal innemen op de wachtlijst.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Theo klein Koerkamp
Directeur

