Aanmeldformulier
Personalia leerling
Achternaam

Gezindte

Voorna(a)m(en)

Eerste nationaliteit

Roepnaam

Tweede nationaliteit

Geslacht

M/V

Land van herkomst

Geboortedatum

Datum in Nederland

Geboorteplaats

Thuistaal

Burgerservicenummer

Is ingeschreven geweest bij
KDV of PSZ

Medicijngebruik

Ja/nee

Zo ja, naam KDV of PSZ
Is ingeschreven geweest bij
een andere school
Zo ja, naam school
herkomst

Indien ja, welke medicijnen
Allergie
Producten die het kind niet mag
Is onder behandeling van
deskundige (arts, fysio, logopedie)

Ja/nee

Plaats school herkomst
Ja/nee

VVE Deelname

Zo ja, waarvoor

Ja/nee

Naam VVE programma

Is zindelijk en kan zelf naar ‘t toilet

Ja/nee

Dyslexie in de familie

Ja/nee

Kan zichzelf aankleden

Ja/nee

Hoogbegaafdheid in de
familie

Ja/nee

Aantal kinderen in gezin

Huisarts

Plaats van kind in gezin

Zorgverzekeraar
Polisnummer

Algemene toelichting
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier toelating van de vermelde leerling op OBS De Sterrenboom.
Tevens geeft ondergetekende toestemming tot opvragen en uitwisselen van gegevens bij/met de vorige school/ peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf.

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor
•

Medewerkers van de school en eventuele centrale directie

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking
heeft.
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Personalia Verzorger 1

Personalia Verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht
Relatie tot kind

M/V

Geslacht

Vader/moeder/…….

Relatie tot kind

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Beroep

Beroep

Opleiding

Opleiding

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon werk

Telefoon werk

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Noodnummer 1

Noodnummer 2

Noodnummer 1 naam

Noodnummer 2 naam

M/V
Vader/moeder/…….

Indien afwijkend van verzorger 1:
Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon geheim

Ja/nee

Telefoon geheim

E-mail
Ondertekening
Naar waarheid ingevuld

Ja/nee

E-mail
Ondertekening
Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Toelichting Burgerservicenummer (Zie bijlage “Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht”)
U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het Burgerservicenummer in te leveren.
U kunt het Burgerservicenummer vinden op het paspoort of de identiteitskaart van de leerling of op een uittreksel van de Gemeentelijke
Basisadministratie.
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Aanvullende vragenlijst
Invullen als uw kind bijna 4 jaar wordt en meenemen tijdens het intakegesprek.
Met deze vragen willen wij de ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen. Deze vragen zijn niet van
toepassing op wat uw kind al zou moeten beheersen.
Mijn kind is:

(omcirkelen wat u in uw kind herkent)

Spontaan
driftig
gespannen
passief

zelfverzekerd
somber
overactief
rustig

aandacht vragend
teruggetrokken
jaloers
vrolijk

gehoorzaam
verlegen
angstig
ondernemend

Wanneer ging uw kind kruipen? ……. jaar ……..maanden
Wanneer ging uw kind staan? ……. jaar ……..maanden
Wanneer ging uw kind lopen? ……. jaar ……..maanden
Kan uw kind huppelen ja/nee

Kan uw kind hinkelen ja/nee

Wanneer ging uw kind praten in woordjes? ……. jaar ……..maanden
Opmerkingen:
Wanneer ging uw kind praten in zinnen? ……. jaar ……..maanden
Maakt uw kind correcte zinnen? Ja / nee. Is uw kind goed verstaanbaar voor vreemden? Ja / nee
Opmerkingen:
Waar speelt uw kind graag mee? (bijv. constructiemateriaal, rollenspel, verkleedkleren, ….)

Puzzelt uw kind thuis en hoeveel stukjes legt het dan?

Ja / nee …………stukjes

Min kind ….
Aankruisen wat van toepassing is
ja
soms
Vertelt spontaan over gebeurtenissen en activiteiten
Heeft interesse in letters en lezen
Heeft interesse in hoeveelheden en getallen
Is nieuwsgierig
Stelt veel vragen
Is creatief m.b.t. knutselen
Is creatief m.b.t. fantasie en oplossingen
Heeft vaak ruzie met andere kinderen
Kan intensief met iets bezig zijn
Maakt gemakkelijk contact met andere kinderen
Kan langere tijd zelfstandig geconcentreerd spelen(>15 min)
Verveelt zich gauw
Maakt af waar hij/zij mee begon
Is snel ontmoedigd als iets niet lukt
Heeft een goed geheugen
Opmerkingen / zijn er andere bijzonderheden waar wij van op de hoogte moeten zijn?

nee

(Eventueel op de achterzijde van dit blad)
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