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TOELATINGSPROCEDURE 

 

Na het invullen van dit voorlopig aanmeldingsformulier start de procedure Toelating 
zoals beschreven in het protocol Toelating leerlingen zij-instroom en Toelating 
leerlingen jonger dan 4 jaar. 

De school start de onderzoeksperiode om vast te stellen of Stelaertshoeve de juiste 

ondersteuning voor uw kind(eren) kan bieden. Wij zijn een zogenaamde 
netwerkschool. Als netwerkschool bieden we alleen een basisniveau van speciale 

onderwijsondersteuning. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften doen 
we een beroep op speciale scholen en zorginstellingen.  
Op de website van Plein013 (www.plein013.nl) vindt u meer informatie hierover in de 

volgende talen: Arabisch, Turks, Pools en Engels. 

Op de website van Plein013 kunt u op de pagina Vind een passende school aan de 
hand van een aantal vragen een school vinden die (waarschijnlijk) bij uw kind 

past.(www.vindpassendeschool.nl/plein013/). 

Op dit formulier beantwoordt u een aantal vragen over de ontwikkeling van uw 
kind(eren). Deze informatie is voor ons nodig om het onderzoek te kunnen starten. 

Als uw kind(eren) nu op een andere school zit(ten) neemt de intern begeleider contact 

op met deze school. Als uw kind(eren) nog niet naar school gaan, maar wel naar de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf neemt de intern begeleider daar contact mee 
op. Met de ondertekening van dit formulier geeft u daar toestemming voor. U krijgt 

zelf uiteraard ook een kopie van het ingevulde formulier. 

Als uw kind(eren) voor het eerst naar de basisschool gaan en niet naar de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is/zijn geweest, zal de intern begeleider u 

waarschijnlijk nog een aantal vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren) willen 
stellen. 

Wij brengen u binnen zes tot tien weken op de hoogte van het resultaat van ons 

onderzoek. Kunnen wij de ondersteuning bieden die uw kind(eren) nodig heeft / 
hebben, dan wordt uw kind toegelaten op onze school. Als onze conclusie is, dat wij 
deze zorg niet kunnen bieden, bespreken we met u wat de beste plaats is voor uw 

kind(eren. 

Is uw kind ook al aangemeld op een andere school? Zo ja, om welke school gaat het 
dan? Omcirkel de juiste school of noteer de naam als deze niet in deze lijst staat: 

Lochtenbergh | Regenboog | Aboe el Chayr | De Vlashof | De Sleutel | D’n Hazennest. 

Of een andere school. Noteer de naam hier: _________________________________ 

  

http://www.plein013.nl/
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Gegevens kind 

Roepnaam    Jongen    |    Meisje 

Achternaam     

Roepnaam     

Voornamen (voluit)     

BSN    Wij controleren alleen het BSN. 

Geboortedatum    Geboorteplaats:   

Geboorteland  Nationaliteit: 

In Nederland sinds   Religie: 

Geslacht  

Adres     

Woonplaats   Postcode 

Telefoonnummer  Is dit geheim?     Ja    Nee 

Telefoonnummer in 

noodgevallen (anders dan 

ouders) 

 

Huisarts (naam/adres)    

Vluchtelingenstatus    Ja    Nee   

Gegevens ouders / verzorgers 

  Ouder / verzorger 1  Ouder / verzorger 2  

Voornaam      

Voorletters      

Achternaam / meisjesnaam     

Adres   

Geboortedatum      

Geboorteplaats      

Geboorteland      

Burgerlijke staat      

Nationaliteit      

Geloofsovertuiging      

Beroep      

Relatie tot kind  vader / moeder / anders  vader / moeder / anders  

Wettelijk gezag Ja / Nee Ja / Nee 

Gezinsvertegenwoordiger Ja / Nee Ja / Nee 

Tel. nr. werk       

Mobiel nummer      

E-mailadres       

Adres +Postcode   

Vluchtelingenstatus    Ja    Nee    Ja    Nee  
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Aanvullende gezinsgegevens  

Wij vragen u hieronder een aantal specifieke aspecten van uw gezin aan te geven:  

Zijn er nog meer kinderen in uw gezin? Noteer hun gegevens hier onder 

Bent u een éénoudergezin:   Ja    Nee 

Naam broertje / zusje:   in groep: 

   

   

   

   

Gescheiden ouders  

 

Voor gescheiden ouders hebben we een speciale vragenlijst.  

Deze informatie is nodig omdat wij moeten weten wie het ouderlijk gezag 

over het kind heeft. 
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Kinderdagverblijf / peuterspeelzaal 

Heeft uw kind een kinderdagverblijf of 

kinderopvang (voorheen 

peuterspeelzaal) bezocht?  

 Kinderdagverblijf 

 Kinderopvang (peuterspeelzaal) 

 NVT  

Heeft uw kind meegewerkt aan het 

VVE programma?  

 Ja       Nee       

Naam instelling    

 

Naam pedagogisch medewerker / 

contactpersoon   

  

Adres     

 

Plaats     

 

Telefoonnummer     

 

Schoolloopbaan 

(verplicht invullen bij aanmelding voor andere groep dan groep 1) 

Naam van de vorige school    

 

Adres    

 

Plaats    

Telefoonnummer    

Welke groepen heeft uw kind 

doorlopen?  

  

Is uw kind blijven zitten of is er sprake 

van een verlengde kleuterperiode?  

 Ja, in groep…….       Nee       

In welke groep zat uw kind het laatst?    

Naam laatste leerkracht    
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Ontwikkelingsverloop 

Wij vragen u hieronder voor elk genoemd ontwikkelingsaspect aan te geven of er 

sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die voor ons van belang kunnen zijn:  

Spelontwikkeling 

Speelt uw kind graag met andere kinderen? 

 

  Ja    Nee  

 

Heeft uw kind vaak ruzie? 

 

  Ja    Nee  

 

Kan uw kind voor een korte tijd alleen spelen? 

 

  Ja    Nee  

 

Taalontwikkeling 

Hoe oud was uw kind toen het ging praten? 

 

 

Welke taal wordt thuis gesproken? 

 

 

Spreekt uw kind verstaanbaar? 

 

 

Begrijpt uw kind wat er gezegd wordt? 

 

  Ja    Nee  

 

Lichamelijke ontwikkeling 

Op welke leeftijd is uw kind gaan lopen?  

 

 

Hoe is de motoriek van uw kind?  

 

 

Ruimte voor toelichting op de ontwikkeling van uw kind 
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(Medische) Bijzonderheden 

Let op: wij mogen niet medisch handelen (dus ook geen medicijnen geven). Als uw kind 

medische bijzonderheden heeft, meld dit dan aan de directie. 

Is uw kind zindelijk?    Ja    Nee 

Is uw kind ergens allergisch voor?    

 Nee  

 Ja, voor………………………….  

 

Hoe uit zich dit?    

Volgt uw kind een dieet of mag het bepaalde 

voedingsmiddelen niet hebben?   

 

 Nee  

 Ja, voor………………………….  

 

 

Gebruikt uw kind medicijnen?    Nee  

 Ja, voor………………………….  

 

 

Wat is de reden van dit medicijngebruik?    

Is er een diagnose gesteld?   Nee  

 Ja namelijk..……………………  

 

Diagnose gesteld door:  

 

 

Is er in de familie sprake van lees- of 

rekenproblemen, ADHD of hoogbegaafdheid?  

  

Is uw kind onder behandeling bij een (medisch) 

specialist (zoals logopedie, fysiotherapie, 

ziekenhuisbehandeling)?  

  

Naam en telefoonnummer (zorg)instelling en 

behandelend specialist  

  

  

Zijn er andere instanties bij uw kind betrokken?   Nee  

 Ja, namelijk…………………….  

 

 

Naam en telefoonnummer instantie en 

contactpersoon  

  

  

Zijn er relevante onderzoeksverslagen 

beschikbaar?  

 Nee  

 Ja, dan s.v.p. kopieën van onder-

zoeksverslagen bijvoegen  
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Heeft uw kind onlangs een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt?  

 

 

 Nee  

 Ja, graag hier onder toelichten. 

Ruimte voor toelichting, overige opmerkingen en/of aandachtspunten.  

 

 

 

Ondertekening  

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

Datum:  

 

Naam: 

 

Naam: 

 

 

Handtekening:  

 

 

 

  

Handtekening:  

 

 

 

 

 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor: 

• Het opnemen van contact met 

kinderopvang, KDV, vorige basisschool 

en/of andere vermelde instanties om 

inlichtingen op te vragen.  

  Ja    Nee  

 

• Plaatsen van foto’s in de schoolapp die 

alleen zichtbaar zijn voor andere ouders 

van de groep. 

  Ja    Nee  

 

• Informatieoverdracht aan school-

gerelateerde instanties die nodig zijn voor 

een goede begeleiding van uw kind. 

  Ja    Nee  

 


