Aanmeldformulier
Intakegesprek
Datum:
Inschrijfdatum:
1.Leerlinggegevens
Achternaam + voorvoegsel
Voorna(a)m(en)

M/V

Roepnaam
Geboortedatum en geboorteplaats
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
Aantal kinderen in het gezin/ Plaats
in het gezin
Noodnummer(s) en naam

1 e / 2e / 3 e / 4e

Land van herkomst
Datum in Nederland/ Nationaliteit
Peuterspeelzaal / kinderopvang
bezocht? Zo ja welke.

Ja / Nee

Welke:

Is ingeschreven geweest bij een
andere school:

Ja / Nee

Welke:

Geeft u toestemming voor
opvragen gegevens:
Geeft u toestemming voor plaatsen
van foto’s e.d. voor publicaties
uitgegeven door de school en
plaatsen op de website

Ja / Nee

Ja / Nee

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

Tweede ouder / verzorger

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum / geslacht

M/V

M/V

Geboorteplaats / land
Relatie tot het kind

Moeder / vader / .…………….

Moeder / vader / ……………..

Ja in:

Ja in:

Burgerlijke staat
Indien afwijkend:

Adres

Postcode en plaats
Telefoonnummer
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald, welk jaar
Geen diploma, aantal jaren
opleiding

Nee,

jaar opleiding

Nee,

jaar opleiding

Naam van de
opleiding/school
Beroep
Telefoon werk
Telefoon mobiel

Emailadres

In te vullen door de
school:
Opleidingscategorie

O bo / (v)so-zmlk

O bo / (v)so-zmlk

O Lbo/vbo/pro/ vmbo
bb/kb

O Lbo/vbo/pro/ vmbo
bb/kb

O Overig VO en hoger

O Overig VO en hoger

3. Medische gegevens (Omcirkel het antwoord dat van toepassing is)
Naam huisarts:
Telefoonnummer huisarts:
Heeft uw kind gehoorproblemen

Ja / Nee

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 weleens onderzocht door specialisten / instanties zoals
CJG, psycholoog, orthopedagoog:

Ja / Nee

Zo ja, welke en wanneer:
Ik geef toestemming om contact met bovenstaande instanties op te
nemen

Ja / Nee

4. Persoonlijkheidsgegevens
Zijn er bijzondere persoonlijkheidskenmerken bij uw kind waar de
school van op de hoogte moet zijn

Ja / Nee

Zo ja , welke:

Geef in onderstaand lijstje, door middel van een omcirkeling aan wat u in uw kind
herkent:
Spontaan

Zelfverzekerd

Aandachtvragend

Opgewekt

Driftig

Somber

Teruggetrokken

Verlegen

Gespannen

Overactief

Jaloers

Angstig

Passief

Rustig

Vrolijk

Gehoorzaam

Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind die wij als school over uw kind dienen te
weten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te laten aansluiten: Ja / Nee
Ruimte voor opmerkingen / toelichting:

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:

Bij verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

