Interesseformulier Tarieq Ibnoe Ziyad
Let op: dit is geen definitieve aanmelding
Per leerling 1 formulier gebruiken/ volledig invullen
Gegevens leerling:
Roepnaam

.

Achternaam

.

Geslacht

⃝ Jongen

Geboortedatum

.

Gewenste stardatum:
Zo snel mogelijk

.⃝

Begin nieuwe schooljaar

.⃝

⃝ Meisje

Anders
School of peuterspeelzaal (psz) van herkomst (indien van toepassing)
Naam huidige school / psz?
Zit nu in groep?
Plaats huidige school / psz?
Mogen gegevens van de school en/of de peuterspeelzaal opgevraagd worden? Ja ⃝ nee ⃝
Gegevens ouder/verzorger:
Voornaam + Achternaam

.

Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
E-mail moeder / verzorger 1
E-mail vader / verzorger 2
Mobiel moeder / verzorger 1

.

Mobiel vader / verzorger 2

.

Eerste contactpersoon?

Moeder / Vader

Ondertekening
Datum .

Handtekening ouder/verzorger
.

.

Aanleveren
U kunt het formulier op de volgende manieren aanleveren:
Per mail

info@tarieq.nl

Afgeven

Frankrijkstraat 79
5622 AE Eindhoven

Post

Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad
Postbus 1890
5602 CB Eindhoven

Vervolgstappen
Hieronder leest u de vervolgstappen. Zo weet u wat u kunt verwachten omtrent uw aanmelding.
1. Opvragen informatie
Wij vragen informatie op bij de huidige peuterspeelzaal of basisschool. Wij vragen naar de
ontwikkeling van uw kind en of er bijzonderheden zijn.

2. Intakegesprek
U wordt uiterlijk 2 maanden voor de startdatum uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit
gesprek krijgt u informatie over de school en kunt u over uw kind vertellen.
Al een ander kind op deze school? Dan is een intake niet nodig.

3. Beoordeling aanmelding
Aan de hand van de opgevraagde informatie en het intakegesprek wordt uw kind aangenomen of
afgewezen.

4. Ontvangst definitief aanmeldformulier
Als u kind is aangenomen ontvangt u een definitief aanmeldformulier. U dient deze binnen 1 week
terug te sturen.

5. Wendagen
Start uw kind in groep 1? Uw kind krijgt eerst een aantal wendagen om te wennen aan de school en
de klas. De lerares neemt enkele weken voordat uw kind start contact met u op.

6. Invullen ouderverklaring
Tijdens de eerste schooldag krijgt u een formulier om in te vullen. In dit formulier dient u uw
opleidingsniveau doorgeven. Het is belangrijk dat u dit formulier direct inlevert.

