
AANMELDFORMULIER SBO DE BRUG 
  

 

Leerlinggegevens 

 

Voornamen leerling:          □ Jongen     □ Meisje  

Roepnaam leerling:  

Achternaam leerling: 

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Datum in Nederland (indien van toepassing):  

Nationaliteit:       1e:                              2e (indien van toepassing): 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Gemeente: 

BSN-nummer: 

Spreektaal thuis:  

 

Gezinsgegevens 

 

Ouder/verzorger 1 

Aanhef:     □ heer      □ mevrouw 

Achternaam:  

Voornaam & initialen: 

Relatie tot leerling: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoonnummer:                   Geheim  □  

Mobielnummer:                Geheim  □  

 

 



Contact e-mail: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat:  

NB: Indien van toepassing, bijlage 3 - niet-samenwonende ouders - invullen. 

Wettelijk gezag:     □ Ja           □ Nee, deze berust bij:  

Gezinssamenstelling:  

Aanwezigheid stiefouder-/broer-/zus:  

Naam werkplek:  

Beroep: 

Telefoonnummer werk: 

 

Ouder/verzorger 2 

Aanhef:     □ heer      □ mevrouw 

Achternaam:  

Voornaam & initialen: 

Relatie tot leerling: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoonnummer:                   Geheim  □  

Mobielnummer:                Geheim  □  

Contact e-mail: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat:  

NB: Indien van toepassing, bijlage 3 - niet-samenwonende ouders - invullen. 

Wettelijk gezag:     □ Ja           □ Nee, deze berust bij:  

Gezinssamenstelling:  

Aanwezigheid stiefouder-/broer-/zus:  

Naam werkplek:  

Beroep: 

Telefoonnummer werk: 

 

 



Noodnummers 

 
Personen die gebeld kunnen worden als ouders/verzorgers in een noodgeval onbereikbaar zijn: 

Naam:        Telefoonnummer:      Relatie tot leerling: 

Naam:        Telefoonnummer:      Relatie tot leerling: 
 

Hulpverlenende instanties  

 

Zijn er momenteel hulpinstanties betrokken? (denk aan: GGZ, jeugdbescherming, logopedist, 
fysiotherapeut, kinderarts,  neuroloog, oogarts, kinder-/jeugdpsychiater, ergotherapeut, anders) 
 
□ Ja (vul hieronder in)              □ Nee 
 

Type 
hulpverlening 

Naam 
instantie 

Contactpersoon Telefoon Email Korte reden 
betrokkenheid 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

Informatie over uw zoon/dochter 

 

Is er sprake van een gediagnosticeerde stoornis? 

□ Ja (vul hieronder in)              □ Nee 
 

Gediagnosticeerde stoornis Vastgesteld door Datum 

 
 

  

 
 

  

 



Schoolloopbaan en toelaatbaarheidsverklaring 

 
Op welke voorschoolse instellingen en school/scholen heeft uw kind gezeten? 
 

Naam kinderopvang / 
peuterspeelzaal /school 

Plaats Groep(en) Periode (MM/JJJJ) 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4.    

 

Is SBO De Brug de school van uw eerste voorkeur?      

□ Ja  □ Nee, omdat: 

Huidig leerjaar/groep van uw kind: 

Voorkeur startdatum op SBO De Brug (DD/MM/JJJJ):  

Is er voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven? 

 □ Ja  □ Nee   □ Wordt aangevraagd door: 

 

 

 

Informatie over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 

Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaringnodig.  Alleen met  
een toelaatbaarheidsverklaring SBO , kan de leerling ingeschreven worden op een school voor  
speciaal basisonderwijs (SBO).  Als er geen TLV wordt afgegeven, moet voor een passend 
aanbod in het regulier onderwijs worden gezorgd. Het besluit over de toelaatbaarheid tot het 
SBO ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
 

Indien SBO de Brug zorgplicht heeft en dossieronderzoek doet voor een eventuele aanvraag van 
een toelaatbaarheidsverklaring (in geval van voorinstroom of zij-instroom vanuit SO) geldt het 
volgende: Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die extra ondersteuning 

nodig heeft, een passend onderwijsaanbod bieden. Om te beoordelen of de school de 
begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft, heeft de school informatie nodig. Het is in het 
belang van uw kind dat u volledige en juiste informatie verschaft. Na de schriftelijke aanmelding 
heeft de SBO-school 6 weken de tijd om te bekijken of de school de juiste begeleiding kan 
bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten, worden 
verlengd naar 10 weken. Wanneer de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan zal de 
school in overleg met u een andere passende onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op SO-school of 

een reguliere basisschool.  
 

 



Wanneer er sprake is van voorinstroom of zij-instroom vanuit het speciaal onderwijs: 

Geeft u toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige school / instelling / kinderopvang / 
peuterspeelzaal voor het doen van dossieronderzoek voor de aanvraag van een 
toelaatbaarheidsverklaring? 

□ Ja  □ Nee 
 

Handtekening ouder/verzorger 1:       _______________ 

 

Handtekening ouder/verzorger 2:       _______________ 

 

Medische gegevens en medicijngebruik 

 

Naam huisarts: 

Plaats huisarts: 

Telefoonnummer huisarts: 

Naam zorgverzekering: 

Aanvullend verzekerd:   □ Ja       □ Nee 

Is uw kind allergisch?     □ Ja      □ Nee                Zo ja, waarvoor: 
 

Indien uw zoon/dochter medicijnen nodig heeft tijdens de schooluren, verzoeken wij u de  
‘Verklaring medicijngebruik op school’ in te vullen en te retourneren aan school. 
Zonder deze ondertekende verklaring kunnen er geen medicijnen tijdens de schooltijden verstrekt 
worden. 

 

Privacy-voorkeuren beeldmateriaal 

 

In verband met de wet op de privacy vragen we u om toestemming om beeldmateriaal waar uw kind 
herkenbaar op voorkomt te mogen gebruiken. Geef hieronder uw voorkeuren aan. 
 

Beeldmateriaal voor in de app Parro 

Op De Brug gebruiken alle ouders/verzorgers de app Parro. Onmisbaar voor een goede 

communicatie met u. Hieronder geeft u aan of er beeldmateriaal van uw kind gebruikt mag worden 

door de leerkracht voor wekelijkse berichtjes over de groep in Parro. Alleen ouders uit de groep van 

uw kind kunnen dit bekijken. NB: Als u hier 'nee' invult wordt uw kind steeds voor het maken van een 

foto uit een situatie weggehaald. 

□ Ja   □ Nee 

 



Beeldmateriaal voor onze website en schoolgids 

Voor onze website (sbodebrug.nl) en voor onze schoolgids (de papieren versie en de digitale versie 

op onze website) hebben wij mooie foto's nodig. Misschien is er een mooie foto waar uw kind op 

staat die we graag willen gebruiken. Voordat we zo’n foto hiervoor gebruiken krijgt u deze foto eerst 

van ons doorgestuurd om door u beoordeeld te worden. U kunt u dan beslissen of wij hem mogen 

gebruiken of toch liever niet. 

□ Ja   □ Nee 

 

Beeldmateriaal Externe Fotografen 

Soms kan er bij een bijzondere gelegenheid een fotograaf van buiten de school aanwezig zijn om 
beelden te maken waar uw kind op zou kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan een journalist van een 
regiokrant. Als u hier bezwaar tegen heeft zullen wij ons inspannen om samen met de externe 
fotograaf te zorgen dat uw kind niet herkenbaar op beeld komt. 

□ Ja   □ Nee 

 

Ondertekening 

 

• Hierbij geven ouders/verzorgers toestemming om bij inschrijving van hun kind het dossier op te 
vragen bij de school van herkomst.  

• Hierbij geven ouders/verzorgers toestemming om bij uitschrijving van hun kind het dossier door 
te geven aan de nieuwe school. 

• Omcirkel wat van toepassing is: 
Hierbij geven ouders/verzorgers wel / geen toestemming voor deelname van de jeugd- en 
gezinswerker en jeugdarts van de school bij de bespreking van hun kind met interne deskundigen 
van de Brug. 

• Omcirkel wat van toepassing is:  
Hierbij geven ouders/verzorgers wel / geen toestemming voor inzage in Parnassys van jeugd- en 
gezinswerker binnen de Brug. 

• Omcirkel wat van toepassing is:  
Hierbij geven ouders/verzorgers wel / geen toestemming voor inzage in Parnassys van 
kinderfysiotherapeut binnen de Brug. 

• Omcirkel wat van toepassing is:  
Hierbij geven ouders/verzorgers wel / geen toestemming voor inzage in Parnassys van logopedist 
binnen de Brug. 

• Omcirkel wat van toepassing is:  
Hierbij geven ouders/verzorgers wel / geen toestemming voor het verzamelen, verwerken en 
bespreken van gegevens die nodig zijn voor screening, onderzoek, de begeleiding en/of 
behandeling wat betreft logopedie, fysiotherapie.  

• Hierbij verklaren ouders alle gegevens rondom de ontwikkeling van hun kind, gezien de 
wettelijke informatieplicht, naar waarheid te hebben gedeeld. 

• Hierbij verklaren ouders dat ze de grondslag van onze school respecteren en leerlingen met alle 
activiteiten mee laten doen. 



 

Datum van invullen (DD/MM/JJJJ):     

 

Naam ouder / verzorger 1:        Handtekening:  ________________ 

 

Naam ouder/ verzorger 2:    Handtekening:  ________________ 

 
NB: Als beide ouders ouderlijk gezag hebben is de handtekening van beide ouders verplicht. 

 
 
 

 

 

 
 
Aanmeldformulier inleveren bij: SBO de Brug, Ruiterlaan 14, 8019 BR, Zwolle 


