Aanmeldingsformulier/Inschrijfformulier 2017-2018
Primair Onderwijs Haaksbergen
Naam school:

............................................................................

BRIN: .............

Datum inschrijving: …………………………………… ( in te vullen door de school) .

De wet op Passend Onderwijs geeft aan dat dit formulier een aanmelding is. Het is mogelijk dat er
aanvullende informatie nodig is om de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind duidelijk in beeld te
brengen. In de periode van aanmelding tot definitieve inschrijving gaan wij na of uw zoon/dochter ook
daadwerkelijk geplaatst kan worden op onze school. Vandaar dat het enige tijd kan duren, voordat u bericht
krijgt of uw zoon of dochter definitief op onze school wordt ingeschreven.
Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de school contact met u op over de definitieve
inschrijving.
Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt;
- het onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling is afgegeven aan de directie van
de basisschool (informatieplicht ouders);
- een uitschrijvingsverklaring van de andere basisschool / instelling is ontvangen;
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het (voorlopig) inschrijfformulier volledig en naar
waarheid zijn ingevuld (informatieplicht ouders);
- als de ouders / verzorgers het formulier hebben ondertekend.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven indien;
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen;
- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is toegerust;
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan;
- als bovenstaande van toepassing is wordt dit tijdig met de ouders besproken (zorgplicht
schoolbestuur).

1. Zitten er al andere kinderen uit het gezin op school ?

Ja / nee

2. Gegevens van het kind
Achternaam:
Voorvoegsel:
Voornamen voluit:
Adres:
Woonplaats:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Burgerservicenummer:

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Roepnaam:
Geboortedatum:
Geslacht: m / v *)
Postcode:
Tel.nr.:
Geboorteland:
Kerk. gezindte:

Geheim: ja / nee *)
Gedoopt: ja / nee*)
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3. Gegevens van de ouders / verzorgers / voogd
Ouder / Verzorger 1
m / v *) Ouder / Verzorger 2

m / v *)

(eerstverantwoordelijke persoon)
Naam:
Voorvoegsel:
Voorletters:
E-mailadres:
Tel. nr. mobiel: 06 Tel. nr. werk:
Geboorteland:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Kerk. gezindte:
Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend /
éénoudergezin / gescheiden *)
Beroep:
Burgerservicenummer:
Opleiding:

Naam:
Voorvoegsel:
Voorletters:
E-mailadres:
Tel. nr. mobiel: 06 Tel. nr. werk:
Geboorteland:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Kerk. gezindte:
Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend /
éénoudergezin / gescheiden *)
Beroep:
Burgerservicenummer:
Opleiding:

Kruis de opleiding(en) aan die u heeft gevolgd.

Kruis de opleiding(en) aan die u heeft gevolgd.

Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
(verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren
mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een
andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs
afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
Naam van de school waar het diploma is behaald:

Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
(verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren
mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een
andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs
afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
Naam van de school waar het diploma is behaald:

Plaats / land van de school waar het diploma is
behaald:
Jaar waarin het diploma is behaald:

Plaats / land van de school waar het diploma is
behaald:
Jaar waarin het diploma is behaald:

Indien afwijkend van gegevens van het kind bij 2:
Ouder / Verzorger 1
m / v *)
(eerstverantwoordelijke persoon)
Adres:
Postcode:
Woonplaats :
Tel.nr.:

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Ouder / Verzorger 2

m / v *)

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel.nr.:
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4. Gegevens voorschoolse voorziening
Bezocht het kind een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf?
Zo ja, naam van deze voorziening:
Adres:
Postcode:
Heeft uw kind een door het consultatiebureau afgegeven VVEindicatie( Voor- Vroegschoolse Educatie?)
Heeft uw kind in de voorschoolse opvang deelgenomen aan een
VVE-programma?

ja /nee *)
Tel.nr.:
Plaats:
ja / nee*)
ja / nee*)

5. Gegevens vorige (basis)school of instelling (indien van toepassing)
Naam basisschool / instelling:
Adres:
Plaats:
Groep:

Brin-nummer:
Postcode:
Tel.nr.:
Leerkracht:

6. Medische en / of sociaal maatschappelijke gegevens: (volgens visie van ouder(s) / verzorger(s)
horen:
ja / nee *)
spreken: ja / nee *)
zien:
ja / nee *)
bewegen: ja / nee *)
Gebruikt het kind medicijnen?
ja / nee *)
Zo ja, waarvoor?
Is er sprake van een allergie?
ja / nee *)
Zo ja, welke?
Naam huisarts:
Tel.nr.:
Naam tandarts:
Tel.nr.:
Heeft het kind andere verzorgers gehad?
ja / nee *)
Heeft het kind last van emotionele problemen? ja / nee *) Te weten:
Heeft het kind problemen met leren?
ja / nee *)
Te weten:
Is er sprake van gedragsproblemen thuis / op school?
Te weten:
ja / nee *)
Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal?
ja / nee *)
Wat is de spreektaal thuis?
Nederlands / dialect /Turks / Marokkaans *)
Anders namelijk:
Heeft het kind problemen met:

Is uw kind in contact geweest met één van de volgende instanties
Mediant
Gespecialiseerde
Gezins Verzorging
Sociaal Pedagogische Dienst
/ Praktische Pedagogische
Gezinsbegeleiding
Logopedie
Consultatiebureau

Consultatieteam
Vroegsignalering
Audiologisch centrum
Kinderdagverblijf
Medisch Kinder Dagverblijf
Fysiotherapie
Schoolbegeleidingsdienst

Peuterspeelzaal
Raad voor de
Kinderbescherming
Maatschappelijk werk
Medisch Specialisten
Jeugdgezondheidszorg
Psycholoog

..................................................

De ouders / verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school WEL / GEEN *)
toestemming om contact op te nemen met bovenstaande aangekruiste instanties/school om inlichtingen op te
vragen.
Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing
adequaat te kunnen begeleiden bij zijn / haar ontwikkeling.
De ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te
verstrekken.Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Ondergetekende(n) verleent / verlenen hierbij toestemming:
Ouder/verzorger(1) / voogd:

Ouder/verzorger(2) / voogd:

Naam: ................................................................................

Naam: ................................................................

Handtekening: ....................................................................

Handtekening: ...................................................

Datum: ................................................
*) doorhalen wat niet van toepassing is
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7. Algemene gegevens
Gegevens van broer(s) en / of zus(sen) van uw kind:
1.
Geb.datum:

Thuis / uit huis *)

2.

Geb.datum:

Thuis / uit huis *)

3.

Geb.datum:

Thuis / uit huis *)

Bij afwezigheid van de ouders waarschuwen:
1. Dhr / mevr. :
Relatie tot het kind:
2. Dhr / mevr. :
Relatie tot het kind:
3. Dhr / mevr. :
Relatie tot het kind:

Tel.nr.:
Tel.nr.:
Tel.nr.:

8. Ouderverklaring algemeen

Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat:
 voornoemd kind WEL / NIET *) ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode 6
maanden voor de datum van de eerste schooldag.
 het adres van het kind WEL / NIET *) in de algemene (voor alle ouders beschikbare) adressenlijst mag
worden opgenomen
 het telefoonnummer van het kind WEL / NIET *) in de algemene (voor alle ouders beschikbare)
adressenlijst mag worden opgenomen.
 de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
 indien ouders gescheiden zijn, stemmen beide ouders in met deze aanmelding en ondertekenen beide
dit formulier.
 de schoolgids is ontvangen of via de website van de school kan worden ingezien.
 ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling.
 ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven.
 de gegevens op dit inschrijfformulier volledig zijn.
 akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het
aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school.
Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 toestemming wordt verleend tot het maken en publiceren van opnamen en foto’s van hun kind voor
schooldoeleinden( bv. schoolkrant, schoolgids, website van de school, social media).
Ouder/verzorger(1) / voogd

Ouder/verzorger(2) / voogd

Naam: .................................................

Naam: .................................................

Handtekening:. ....................................

Handtekening: .....................................

Datum: ................................................

Datum: ................................................

*) doorhalen wat niet van toepassing is
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