Aanmeldformulier
Deel 2 intakeformulier
Gegevens van het kind
Naam kind

……………………………………………………………………………………………………

Kruis aan wat van toepassing is:
Dit is de eerste aanmelding bij een basisschool
Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Zo ja, op welke school/scholen?
Indien van toepassing:
Afkomstig van school

………………………………………………………………………………………………...……………….

Woonplaats

………………………………………………………………………………………………….……………...

Afkomstig uit groep

………………………………………………………………………………………………………………....

Naam leerkracht

………………………………………………………………………………………………………………....

Ontwikkelingsverloop van het kind
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of
er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de
inschrijfprocedure.
Spelen (o.a. concentratie/zelfstandigheid)
ja
nee
Taalontwikkeling (o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten
ja
nee
Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag)
ja
nee
Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek)
ja
nee
Contacten met anderen
ja
nee
Allergieën, indien ja, bijlage 1 invullen
ja
nee
Medicijngebruik, indien ja, bijlage 1 invullen
ja
nee
Toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Medisch
Huisarts/praktijk

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

……………………………………………………………………………………………………………

Indien nodig bijlage 1
invullen

……………………………………………………………………………………………………………
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Is uw kind bekend bij
Medisch specialist nl:

Ja Nee Niet meer

Psycholoog

Ja Nee Niet meer

Logopedist

Ja Nee Niet meer

Fysiotherapeut

Ja Nee Niet meer

Gezinsgerichte ondersteuning nl:

Ja Nee Niet meer

Andere nl:

Ja Nee Niet meer

Opmerkingen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanvullende informatie bij kinderen uit een niet-Nederlandse nationaliteit/niet Nederlands
sprekende ouder(s)
Heeft u een vluchtelingenstatus?

Ja Nee

Het kind woont in Nederland sinds

…………………………………………………..

Het kind spreekt de Nederlandse taal

Goed Weinig Niet

Ouder/verzorger spreekt de Nederlandse taal

Goed Weinig Niet

Welke andere talen spreekt uw kind?

…………………………………………………..

Opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanvullende vragen
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met:
Voor de overgang van uw kind van kinderdagopvang/peuterspeelzaal of
andere basisschool naar onze basisschool zijn overdrachtsformulieren
ingevuld en met u besproken. Gaat u akkoord met het feit dat de
basisschool deze formulieren ontvangt en - indien nodig - contact
opneemt met de leidsters?

Ja Nee

Soms worden in de groep van uw kind video-opnames gemaakt, zodat
leerkrachtgedrag op professioneel niveau geëvalueerd kan worden door
intern begeleider of directie samen met de leerkracht. Deze beelden zijn
voor intern gebruik en worden daarna vernietigd. Heeft u er bezwaar tegen
wanneer uw kind (toevalligerwijs) op deze videobeelden voorkomt.

Ja Nee

Het uitwisselen van belangrijke informatie met logopediste, jeugdarts, of
andere instanties.

Ja Nee

Toestemming voor uitwisseling van contactgegevens met de oudervereniging
i.v.m. de vrijwillige ouderbijdrage.

Ja Nee
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Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Voor akkoord:
Datum:

Datum:

…………………………………………………

……………………………………………….

Naam van ouder/verzorger 1:

Naam van ouder/verzorger 2:

………………………………………………..

………………………………………………..

Handtekening:

Handtekening:

………………………………………………..

………………………………………………..

Bedankt voor het invullen
Wij danken u voor het vertrouwen dat u [blijkens deze inschrijving] in onze school stelt. Wij van onze kant
stellen alles in het werk om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden binnen onze basisschool.
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