R.K. BASISSCHOOL BERKELOO

Berkel-Enschot

AANMELDFORMULIER 2017-2018
Datum aanmelding: ___________

Gegevens leerling
Naam: _________________________________________

Roepnaam: ________________________

Voornamen: _________________________________________________________

Geslacht: M / V

BSN: _______________________
Adres: _______________________________________________

Postcode: ________________

Woonplaats: ____________________________________

Tel.: ________________geheim: wel/niet

Geboortedatum: ___________________________ Geboorteplaats: __________________________
Geboorteland:

___________________________

Nationaliteit:

__________________________

E-mailadres: _______________________________________
Zorgplicht
Heeft u uw kind ook op anders scholen aangemeld of bent u voornemens dit te gaan doen?

JA/NEE

Zo ja: Welke scholen zijn dit dan? ____________________________
Welke van de scholen heeft uw eerste voorkeur? ____________________________
De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst
kan worden of dat een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader
van de zorgplicht.

Indien afkomstig van andere school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
Naam school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:__________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________
Postcode/Woonplaats: ______________________________________________________________
Telefoon: ________________________________

Afkomstig uit groep:

______________

Naam directeur: ________________________

Naam leerkracht/leid(st)er: __________________

Verklaring 4 jarigen niet afkomstig andere school
Hierbij verklaart / verklaren de ouder(s) of verzorger(s) dat aangemelde leerling, niet heeft ingeschreven gestaan bij
een andere school (tenzij bovenstaand anders vermeld) in de periode van 6 maanden voorafgaande aan de dag
waarop de leerling daadwerkelijk naar basisschool Berkeloo is gegaan.

Bijzondere gegevens
Gezien de wet op Passend Onderwijs (01-08-2014) is het van belang dat de school in een zo vroeg mogelijk stadium
zicht heeft op de onderwijsbehoefte van uw kind. Hiervoor is het belangrijk om op voorhand al op de hoogte te zijn
van opvallende zaken ten aanzien van gezondheid, gedrag en/of (leer)ontwikkeling bij uw kind.
Zijn er de eerste 4 jaar opvallende gezondheidsproblemen voorgekomen? Ja / Nee
Zo ja: Welke?

Is uw kind onder behandeling (geweest) van externen zoals; logopedie, fysiotherapie, psycholoog etc.? Ja / Nee
Zo ja: Welke?

Zijn er bij uw kind opvallende zaken t.a.v. gedrag of leerontwikkeling? Ja / Nee
Zo ja: Welke?

Zijn er andere zaken van belang bij de begeleiding van uw kind?

Toestemming voor het opvragen van informatie
Geeft u Basisschool Berkeloo toestemming om informatie op te vragen bij
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/voorgaande school?

JA / NEE

Aldus naar waarheid ingevuld d.d. ______________
Handtekening van één van de ouders/verzorgers:

_________________________________

