Aanmeldformulier
Intakegesprek
Datum:
Inschrijfdatum:

1.Leerlinggegevens
Achternaam + voorvoegsel
M/V
(omcirkelen)

Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Land van herkomst (geboorteland)
Datum in Nederland
Adres
Postcode en woonplaats

Geheim: ja / nee

Telefoonnummer

(omcirkelen)

Burgerservicenummer van de leerling
(Paspoort/id-kaart of bewijs van gemeente overleggen)

Geloofsovertuiging (van toepassing bij
aanmelding op een christelijke school)

Aantal kinderen in het gezin
Noodnummer(s) en naam
Peuterspeelzaal / kinderopvang/
basisschool van herkomst
Geeft u toestemming voor opvragen
gegevens bij peuterspeelzaal:
Geeft u toestemming voor het
opnemen van contact met de
Jeugdverpleegkundige
Huisarts:

Ja / Nee
(omcirkelen)

Ja / Nee

(omcirkelen)

2. Persoonlijke gegevens ouder/ voogd / verzorger
Eerste ouder / verzorger

Tweede ouder / verzorger

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum / Geslacht

M/V

M/V

(omcirkelen)

(omcirkelen)

Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Relatie tot het kind

Wettelijk gezag

Indien afwijkend:
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Telefoon werk
Telefoon mobiel
E-mailadres
Beroep:
Werkzaam bij:

Moeder / vader / .…………….
(omcirkelen)

Ja / Nee

Moeder / vader / ……………..
(omcirkelen)

Ja / Nee

3. Medische gegevens (Omcirkel het antwoord dat van toepassing is)
Is uw kind zindelijk?

Ja / Nee

Is uw kind slechtziend?

Ja / Nee

Is uw kind slechthorend?

Ja / Nee

Is uw kind wel eens behandeld door een fysiotherapeut?

Ja / Nee

Is uw kind wel eens behandeld door een logopedist?

Ja / Nee

Is uw kind allergisch?

Ja / Nee

Zo ja waarvoor:
Is uw kind wel eens onderzocht door specialisten/ instanties zoals
Mens en Gezin/ CJG, psycholoog, orthopedagoog?

Ja / Nee

Zo ja, door wie en wanneer?
Is er sprake van een fysieke handicap of chronische ziekte?

Ja/ nee

Komt dyslexie voor in de familie?

Ja/ nee

4. Extra ondersteuning/ passend onderwijs
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs in een reguliere
basisschool te kunnen volgen? ja/ nee
Zo ja: wat moeten wij over uw kind weten om het onderwijs zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij wat hij/zij nodig heeft?1
Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig omdat:

Staat uw kind momenteel ingeschreven bij een andere school voor (speciaal)
basisonderwijs? Ja/ nee
Heeft u uw kind ook aangemeld bij een andere school voor basisonderwijs? Ja/ nee
Zo ja, welke school heeft uw eerste voorkeur?

Extra ondersteuning betekent dat de school moet onderzoeken of zij een passend
onderwijsaanbod kan opstellen voor uw kind dat afwijkt van het reguliere aanbod voor de
betreffende (leeftijds)groep.
1

5. Ondertekening
Dit document is naar waarheid ingevuld. Bij ondertekening conformeert u zich aan de op
school geldende protocollen en schoolafspraken zoals vermeld in de schoolgids en in het
schoolondersteuningsprofiel.
Datum: ----------/------/-----------

Naam vader/ verzorger/ voogd: ………………………………………………………

Handtekening:

Naam moeder/ verzorger/ voogd:………………………………………………….

Handtekening

Wij vinden de privacy van onze leerlingen en ouders erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met
het verwerken van persoonsgegevens en beeldmateriaal. Verwerking van persoonsgegevens vindt
plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt uw privacyvoorkeuren wat betreft gebruik van beeldmateriaal aangeven in het Ouderportaal. Vlak
voor uw kind bij ons op school start, krijgt u hiervoor de inloggegevens.

