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AANMELDINGSFORMULIER   
   
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 
GEGEVENS LEERLING jongen / meisje (*) 
Achternaam: Roepnaam: 
Voornamen: Burgerservicenummer (BSN): 

 
 

Adres:  
Postcode en woonplaats:  
Telefoon: Nationaliteit: 
Geboorteplaats: Geboortedatum: 
GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S) 
Achternaam en voorletter(s) vader: Geboorteland: 
Beroep Opleiding: 

   0 lbo / vbo of vmbo bbl/kb 
   0 basisonderwijs / speciaal onderwijs 
   0 overig vo en hoger 

Achternaam en voorletter(s) moeder: Geboorteland: 
Beroep: 
 
 

Opleiding: 
   0 lbo / vbo of vmbo bbl/kb 
   0 basisonderwijs / speciaal onderwijs 
   0 overig vo en hoger 

Kerkgenootschap: Naam kerkelijke gemeente: 
 

Kunt u instemmen met de ouderverklaring m.b.t. de 
identiteit (zie bijlage) en die ondertekenen? 

ja / nee 

Gegevens evt. broers en zussen: Plaats in het gezin: 
Roepnaam:  Geboortedatum: M/V 
   
   
   
   
Eén ouderschap: ja / nee (*) Kind woont bij: vader / moeder (*) 
Ouder die de correspondentie ontvangt is: 
 

vader / moeder / beiden (*) 

OVERIGE GEGEVENS EN TELEFOONNUMMERS 
Straat, postcode huisarts 
Tel. vader mobiel:         Tel. moeder mobiel:        
Tel. werk vader: Tel. werk moeder: 
Noodnummer: Naam noodnummer:  
e-mailadres vader: e-mailadres moeder:  
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MEDISCHE GEGEVENS 
Huisarts: Telefoon arts:  
Medicijngebruik ja/nee: Is uw kind onder behandeling (geweest) van 

KNO arts                                            0 nog/niet meer 
Psycholoog                                        0 nog/niet meer                
Logopedist                                        0 nog/niet meer 
Fysiotherapeut                                 0 nog/niet meer 
Anders nl. …………………………. 

Heeft uw kind een allergie: 
 
 

Producten die uw kind niet mag: 
 
 
 

Is uw kind zindelijk?    ja/nee 
Doet uw kind mee aan het rijksvaccinatieprogramma? ja/nee 
Mag uw kind een paracetamol indien nodig?  ja/nee 

 
 
 
Aangeven wat van toepassing is: 
 
0 onze zoon/dochter staat tot aan datum inschrijving niet ingeschreven bij een andere school 
0 onze zoon/dochter staat tot aan datum inschrijving ingeschreven bij: 
  

SCHOOL VAN HERKOMST (NAAM VAN DE SCHOOL) 
Adres: 
Postcode :  Plaats: 
Gewenste 1e schooldag: 
 

 Kind gaat naar groep: 

 
IN TE VULLEN DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE NIEUWE SCHOOL 
Datum inschrijving :  Leerjaar/groep 
Datum uitschrijving: 
 

 Uitschrijving naar: 

 
 
Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling?  ja/nee 
 
Zo ja, op welk(e) ontwikkelingsgebied(en)?  
(Denk hierbij aan lichamelijk, sociaal-emotioneel, leren en werkhouding) 
 
Toelichting 
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Ter informatie: 
Op www.swv-passendwijs.nl vindt u informatie over de zorgplicht die scholen hebben en hoe we 
kunnen zorgen, dat uw kind de juiste begeleiding krijgt. Voor uw kind en voor ons is het goed om 
daarover tijdig in gesprek te gaan.  
 
 
 
AANVULLENDE INFORMATIE EN PRIVACY 

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?  ja / nee 
Gaat u er mee akkoord dat ow kind gescreend wordt door logopedist en schoolarts? 
U krijgt hiervan vooraf bericht thuisgestuurd. 

ja/nee 

Ik geef toestemming voor het vermelden van mijn adres en telefoonnummer in de 
adressenlijst van de school. Deze lijst wordt niet verstrekt aan externe relaties. 

ja/nee 

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s waarop mijn kind(eren) 
voorkomen, op het openbare deel van de site van de Pieter Jongelingschool. 

ja/nee 

Ik geef toestemming voor de deelname van de schoolverpleegkundige en de 
wijkcoach bij de een zorgteamvergadering met de ib-er en de schoolbegeleider van 
onze school. 

ja/nee 

 
 
Voor een aantal activiteiten doen wij een beroep op ouders, zonder uw hulp kunnen we deze anders 
niet organiseren. Wij begrijpen dat niet iedereen vanwege werk of andere omstandigheden is staat is 
om bij activiteiten te helpen. Wilt u hieronder aangeven waarvoor wij een beroep op u kunnen doen: 
 
INZET VAN OUDERS 

Pleinwacht tussen de middag: … keer per week  
(hiervoor ontvangt u een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding) 

ja/nee 

Klussen zoals het repareren van kapot inventaris of gebouw ja/nee 
Specifieke expertise naar aanleiding van beroep of hobby:  

 

Ondertekening 
Vader (naam en handtekening):    Moeder (naam en handtekening): 
 
………………………………………………….    …………………………………………………. 
 
………………………………………………….    …………………………………………………. 
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Lidmaatschap CorDeo 
 
Wij zijn onderdeel van CorDeo Scholengroep. De schoolvereniging vraagt van de ouders/verzorgers 
ieder jaar een bijdrage voor de vereniging. Daardoor wordt het mogelijk gemaakt om bijbelgetrouw 
onderwijs te kunnen geven op de Pieter Jongelingschool. De schoolvereniging zorgt voor de aanschaf 
van de methode ‘Levend Water’. Ook geeft CorDeo Scholengroep een bijdrage om een bijbel of 
afscheidscadeau aan leerlingen van groep 8 te kunnen geven. Verder wordt van de verenigingsbijdrage 
de contributie betaald voor de bestuursorganisatie LVGS die o.a. onze belangen behartigt in Den Haag. 
Het maakt daarbij geen verschil of u als ouder/verzorger wel of geen lid bent van Veluwe Plus. We 
verwachten dat u deze bijdrage betaalt. De verenigingsbijdrage/contributie wordt geïnd in oktober van 
ieder jaar. Wij zijn dankbaar voor betrokken ouders en leden. Dankzij uw gebed en middelen kunnen 
we ons blijven inzetten voor scholen met goed christelijk onderwijs. 
 
O Ik ben / word lid van de Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus en betaal per kalenderjaar 

de contributie, zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
 
O Ik word geen lid van de Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus en betaal per kalenderjaar 

een verenigingsbijdrage die gelijk is aan de hoogte van de contributie. 
 
De verenigingsbijdrage of contributie wordt automatisch geïncasseerd1.  De verenigingsbijdrage is 
momenteel vastgesteld op € 35,- als u betaalt per automatische incasso en € 37,50 als u betaalt na 
ontvangst van een factuur. De verenigingsbijdrage of contributie wordt geïnd in de maand oktober. 

Ouderbijdrage 
Met de aanmelding van uw kind ga ik akkoord dat ik een jaarlijkse ouderbijdrage betaal. Dit geld 
wordt ingezet voor school gerelateerde zaken als het schoolreisje, excursies, Sinterklaasfeest, 
voorleesontbijt, enz. De ouderbijdrage wordt automatisch geïncasseerd *) in januari/februari van elk 
jaar en gaat naar de school van mijn kind. De definitieve hoogte van de ouderbijdrage staat in de 
schoolgids.  
 

                                                        
1 Daartoe graag de machtiging invullen. 
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Doorlopende machtiging          S€PA 

 

 

 

 

 

 

 

Naam   : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  : ……………………………… Woonplaats : ……………………………………………………………. 

School kind                          :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rekeningnummer (IBAN) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ten name van                     :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Plaats en datum :      Handtekening: 

Naam  :CorDeo scholengroep   

Adres  : Burg. de Beaufortweg 16  

Postcode  : 3833 AG   Woonplaats: Leusden 

Land  : Nederland Incassant ID : NL77ZZZ401255890000 

Kenmerk machtiging :………………………………( In te vullen door de administratie.) 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan CorDeo scholengroep  doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verenigingsbijdrage / ouderbijdrage* en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CorDeo scholengroep.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
* desgewenst de bijdrage doorstrepen waarvoor u geen machtiging wilt afgeven; ouderbijdrage wordt in februari geïnd en is bestemd 
voor de school van uw kind(eren); verenigingsbijdrage wordt in het najaar geïnd.   
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Ouderverklaring CorDeo scholengroep  

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, 
en dat zijn we ook.  

 (1 Johannes 3:1)  
 

 

Wij, ouder(s) van ............................................................................................................................, willen ons 

kind graag aanmelden op één van de scholen van de CorDeo scholengroep. Wij willen ons kind graag 

Bijbelgetrouw laten onderwijzen en opvoeden. 

 

Dit betekent voor ons het volgende: 

 

We geloven  

samen dat… 

 

... wij op aarde zijn om de Drie-enige God te dienen, onze Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus Christus 

en    

    de Heilige Geest. 

… God de Schepper is van de wereld en al wat daarop leeft.  

… Jezus Christus centraal staat in ons leven. 

… Jezus Christus als Gods Zoon naar de wereld is gekomen om ons te verlossen van onze zonden 

en  

    ons daardoor te verzoenen met God. 

… Jezus Christus zal terugkomen, om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van die  

    wederkomst.  

… wij geloof ontvangen door Gods Heilige Geest die in ons werkt, waardoor wij in staat worden 

gesteld  

    een heilig leven te leiden. 

… alles wat in de Bijbel, Gods Woord staat, waar en zeker is.  Wij willen leven vanuit de Bijbel.  

… God de eerste is. Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen. 

 

We willen dat de school een plek is waarin de geloofsontwikkeling van onze kinderen actief wordt 

gestimuleerd. Wij kiezen daarom voor een school die naast goed onderwijs ook aandacht heeft voor 

onderstaande: 
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We willen in het 

onderwijs aan ons 

kind graag zien dat 

de school… 

 

 

… kinderen leert beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn. Zij hebben talenten en 

gaven  

    van Hem ontvangen die ze mogen inzetten in hun leven.  

… bewust ruimte neemt voor het Bijbelonderwijs. De kinderen Bijbelse liederen leert en kennis 

laat  

    opdoen over de Bijbel en deze leert begrijpen. En de kinderen leert om oprecht als christen 

te  

    leven in een steeds meer seculiere samenleving.  

… is gericht op de navolging van Jezus. De school leert de kinderen een christelijke houding 

waarin  

    vergeving, respect, dienen, zelfbeheersing, naastenliefde en vertrouwen centraal staan.  

… regelmatig momenten neemt om God groot te maken en Hem te aanbidden met de 

kinderen,  

    onder andere rond de christelijke feestdagen. Als ouders willen we graag actief betrokken 

worden  

    bij deze momenten.   

… de christelijke identiteit laat terugkomen in de lessen. In het onderwijs God als Schepper en 

Heer  

    van deze wereld als referentiekader neemt. 

… van personeelsleden vraagt dat zij als oprecht christen leven vanuit de Bijbel en dat zij 

kinderen  

    voorgaan. Dit is merkbaar in de manier waarop mensen binnen de school met elkaar omgaan 

en  

    in de manier waarop wordt omgegaan met wat zich afspeelt op school of in de wereld. 

 

Wij als ouders willen ons inzetten om bovenstaande te realiseren en beloven daarom het volgende: 

 

Wij als ouders/ 

verzorgers … 

 

… zijn actief betrokken bij een kerkelijke gemeente. Wij nemen vanuit ons geloof 

verantwoordelijkheid in  

    ons gezin, de gemeente en op school. 

… steunen het beleid van de school. We zullen ons kind actief stimuleren om mee te doen aan  

    activiteiten.  

… zullen positief reageren op de geloofsontwikkeling van ons kind als onderdeel van zijn/haar  
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    identiteit. We dragen daar actief aan bij.   

… geven onze kinderen een opvoeding waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. 

 
Door deze verklaring te ondertekenen, stemmen wij van harte in met de inhoud van deze ouderverklaring.   

 
 

Wij stemmen van 

harte in met deze 

ouderverklaring…  

 

Naam: 

 

Plaats: 

  

Handtekening ouder/verzorger 1:    Handtekening ouder/verzorger 2:  
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ONTWIKKELFORMULIER 
 
Het is niet gebruikelijk dat het zuigelingen- en peuterbureau gegevens van uw kind doorgeeft aan de 
basisschool. Toch zijn bepaalde gegevens belangrijk voor de leerkrachten en de remediërende hulp, 
zoals logopedist, schoolarts en remedial teacher. Daarin vragen wij u dit ontwikkelingsformulier in te 
vullen en samen met het inschrijfformulier bij ons in te leveren. 
 

Gegevens 
 

Voor- en achternaam van uw kind 
 

: 

Geboortedatum 
 

: 

Geslacht 
 

M / V 

 

Geboorte 
 

Hoe is (globaal) de geboorte  van uw kind 
verlopen? 
 

: 

Waar is uw kind geboren 
 

0 thuis 0 in het ziekenhuis 

Waren er complicaties? 0 nee 0 ja, namelijk: 
 

 

Motorische ontwikkeling 
 

Heeft uw kind gekropen? 
 

0 ja 0 nee 

Zo ja, heeft uw kind lang gekropen? 
 

0 ja, zo’n .. maanden 0 nee 

Wanneer ging uw kind staan? Met … maanden 
Met … maanden met steun 
Met … maanden zonder steun 
 

Toen uw kind ca. 3 maanden liep, hoe liep het 
toen? 

0 houterig 
0 soepel 
0 krampachtig 
 

Kan uw kind nu hinkelen? 
 

0 ja 0 nee 

Huppelt uw kind nu wel eens? 
 

0 ja 0 nee 

Kleedt uw kind zichzelf aan? 0 ja 0 nee 
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Zo ja, wat doet het dan zelf? 
 

: 

Zo nee, waarom niet? 
 

: 

Hoe is de motoriek van uw kind? 
 

: 

Zijn er verdere bijzonderheden over de 
motorische ontwikkeling van uw kind? 

: 

 

Gezondheid 
 

Hoe vaak is uw kind ziek? 0 vaak 
0 af en toe 
0 nooit 

Wilt u dit nog toelichten? 
 

:  

Uw kind slaapt: 0 weinig 
0 erg weinig, d.w.z.:  
0 regelmatig (19  - 7 uur) 
0 erg veel, d.w.z.: 

Welke kinderziektes heeft uw kind gehad? 
 

: 

Heeft uw kind alle inentingen gehad? 
 

0 ja 0 nee 

Zo nee, wat is daarvan de reden? 
 

: 

Is uw kind overdag zindelijk? 
 

0 ja, vanaf … jaar 0 nee 

Is uw kind ’s nachts zindelijk? 
 

0 ja, vanaf … jaar 0 nee 

Heeft uw kind een speciaal dieet? 
 

: 

Is uw kind ergens allergisch voor? 
 

: 

Is uw kind astmatisch? 
 

0 ja 0 nee 

Zijn er familiaire ziektes? 
 

0 ja 0 nee 

Zijn er erfelijke ziektes/afwijkingen (bijv. ADHD, 
PDD-NOS, diabetes, dyslexie)  

0 ja 0 nee 

 

 

Gezichtsvermogen 
 

Hoe is het gezichtsvermogen van uw kind? 0 mijn kind heeft een bril 
0 mijn kind heeft een lui oog 
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0 voor zover bekend goede ogen 
0 ik twijfel af en toe aan het gezichtsvermogen 
 

Kent uw kind de primaire kleuren: rood, geel en 
blauw? 

0 ja 0 nee 

Kent uw kind de secundaire kleuren 0 ja 
Welke? 
 

0 nee 

Is er kleurenblindheid in de familie? 
 

0 ja 0 nee 

Komt er, voor zover u weet, dyslexie voor in de 
familie? 

0 ja 
 
Bij: ….. 

0 nee 

 

Gehoor 
 

Is het gehoor van uw kind door het 
zuigelingenbureau getest? 

0 ja 
Wat was de uitkomst:  
 

0 nee 

Heeft uw kind in de peutertijd oorproblemen 
gehad? 

0 ja 
Welke? 
 

0 nee 

Zijn deze problemen nu over? 
 

0 ja 0 nee 

Heeft uw kind buisjes in de oren? 0 ja 
 

0 nee 

Zijn er verdere bijzonderheden over het gehoor 
van uw kind? 

 

 

Lichaamsbouw 
 

Is het gehoor van uw kind door het 
zuigelingenbureau getest? 

0 ja 
Wat was de uitkomst:  
 

0 nee 

Hoe is de groei van uw kind vastgesteld door het 
peuterbureau? 

0 normaal 
0 onder de groeilijn 
0 Boven de groeilijn 
 

Wat is de voorkeurshand van uw kind? 
 

0 links 0 rechts 

Komen in uw familie veel linkshandige mensen 
voor 

0 ja 
 

0 nee 

Zijn er verdere bijzonderheden over de 
lichaamsbouw van uw kind? 

 

 

Taalontwikkeling 
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Tot wanneer sprak uw kind brabbeltaal? 
 

: 

Sinds wanneer maakt uw kind logische zinnetjes? 
 

: 

Spreekt uw kind duidelijk voor buitenstaanders? 0 ja 
 

0 nee 

Kan hij of zij een gebeurtenis navertellen? 0 ja 
 

0 nee 

Vertelt uw kind gauw iets over zichzelf? 0 ja 
 

0 nee 
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Kent uw kind veel woorden? 0 ja 
 

0 nee 

Luistert uw kind graag naar een verhaal? 0 ja 
 

0 nee 

Vraagt uw kind vaak om voorgelezen te 
worden? 

0 ja 
 

0 nee 

Welke begrippen snapt uw kind (bijv.  op, 
voor, achter, onder enz. 

 

Welke begrippen gebruikt uw kind zelf al? 
 

 

Zijn er verdere bijzonderheden over de 
taalontwikkeling van uw kind? 

 

 

Sociale ontwikkeling 
 

Woont u in een kinderrijke omgeving? 0 ja 
 

0 nee 

Wil uw kind graag met andere kinderen 
spelen? 

0 ja 
 

0 nee 

Wil uw kind graag contact met volwassenen? 0 ja 
 

0 nee 

Kijkt uw kind altijd eerst ‘de kat uit de 
boom’? 

0 ja 
 

0 nee 

Vindt u uw kind wel eens te spontaan? 0 ja 
 

0 nee 

Kan uw kind goed met andere kinderen 
spelen? 

0 ja 
 

0 nee 

Kan uw kind lang alleen spelen? 0 ja 
 

0 nee 

Zijn er verdere bijzonderheden over de 
sociale ontwikkeling van uw kind? 

0 ja 
 

0 nee 

Welke typering past bij uw kind (meerder 
antwoorden mogelijk)? 

0 koppig 
0 spontaan 
0 impulsief 
0 driftig 
0 bang 
0 overbeweeglijk 
0 geneigd tot lang namokken 
0 snel afleidbaar 
0 wisselend van stemming 
0 gehoorzaam 
0 gespannen / nerveus 
0 vraagt veel aandacht 
0 overige, nl.: 
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Algemeen 
 

Denkt u dat de ontwikkeling van uw kind 
opvallend minder ver is dan die van de meeste 
leeftijdsgenootjes (uw kind ‘loopt achter’? 
 

0 ja 
 

0 nee 

Denkt u dat de ontwikkeling van uw kind 
opvallend verder is dan die van de meeste 
leeftijdsgenootjes (uw kind ‘loopt voor’? 
 

0 ja 
 

0 nee 

Zijn er nog zaken die niet in deze vragenlijst 
aan de orde zijn geweest waarvan u vindt dat 
de school die toch moet weten? 
 

0 ja, namelijk: 0 nee 

 

Ondertekening 
 
Datum  : 
 
Naam ouders(s): 
 
Handtekening : 
 
 
 
 
 
 
 
 


