AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLINGEN
Met het invullen van dit formulier, dat bedoeld is om de zorg die uw kind eventueel nodig heeft in beeld te brengen,
meldt u uw kind aan bij onze school. In de komende 6 weken onderzoeken wij of uw kind extra ondersteuning
nodig heeft en in welke mate en op welke wijze wij deze ondersteuning kunnen bieden. Deze periode van 6 weken
kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd.
We hanteren het stroomschema ‘Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school – stroomschema 1’ bij de
aanmeldingsprocedure. Dit stroomschema is te verkrijgen bij de directeur van de school.
Gegevens leerling
Voornamen:

………………………………..………………………………………….................................

Achternaam:

…………………………………..……………………………………….................................

Geslacht:

O jongen

Straat en huisnummer:

…………………………………………………….……….………………………………………..

Postcode en plaats:

……..…………………………………………….………………………................................

Telefoon:

………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………..........................

Geboorteplaats:

………………………………………..………………………………….................................

Geboorteland:

……………….………..……

O meisje

E-mail ………………..……………………………………

Nationaliteit: …………………………………………..

Om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft, is informatie van ouders/verzorgers (eventueel
aangevuld met informatie van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of het consultatiebureau) de belangrijkste basis.
We vragen u dan ook om onderstaande gegevens zorgvuldig in te vullen.
Medische gegevens
Is er sprake van bijzondere ziekten, handicaps of stoornissen?

Ja / Nee

Zo ja, graag toelichting:

Is uw kind onder behandeling van bepaalde specialisten?

Ja / Nee

Zo ja, graag toelichting*:

Gebruikt uw kind medicijnen?

Ja / Nee

Zo ja, graag toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing
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Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf
Heeft uw kind de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf bezocht?

Ja / Nee

Naam PSZ/KDV*
Adres PSZ/KDV*
Naam leid(st)er(s)*
Heeft uw kind de VVE groep bezocht?*

Ja / Nee

Heeft uw kind de peuterspeelzaal meer dan 2 dagdelen per week bezocht?*

Ja / Nee

Is uw kind aangemeld bij Integrale Vroeghulp?*

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Heeft uw kind belangstelling voor anderen?

Ja / Nee

Kan uw kind goed met andere kinderen samenspelen?

Ja / Nee

Is uw kind zelfverzekerd?

Ja / Nee

Vindt u uw kind druk?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

Taalontwikkeling
Kan uw kind alle klanken goed uitspreken?

Ja / Nee

Spreekt uw kind in zinnen van meer dan 5 woorden?

Ja / Nee

Begrijpt uw kind wat u zegt of vertelt?

Ja / Nee

Is uw kind onder behandeling van een logopedist (geweest)?

Ja / Nee

Naam praktijk*
Naam behandelaar*
Komen in uw familie lees-/spellingsproblemen (dyslexie) voor?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing
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Denkontwikkeling
Is uw kind nieuwsgierig naar de werking van dingen?

Ja / Nee

Stelt uw kind waaromvragen?

Ja / Nee

Denkt u dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft?

Ja / Nee

Komt in uw familie hoogbegaafdheid voor?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

Speelgedrag
Kan uw kind een half uur zelfstandig spelen?

Ja / Nee

Kan uw kind met andere kinderen samenspelen?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

Motoriek
Beweegt uw kind zich soepel?

Ja / Nee

Kan uw kind een schaar hanteren?

Ja / Nee

Kan uw kind een potlood hanteren?

Ja / Nee

Is uw kind onder behandeling van een fysiotherapeut (geweest)?

Ja / Nee

Naam praktijk*
Naam behandelaar*
Eventuele toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing

Redzaamheid
Is uw kind zindelijk?

Ja / Nee

Denkt u dat uw kind zelfstandig is?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing
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Opvoedingsgegevens
Zijn er dingen in de opvoeding waar u tegenaan loopt?

Ja / Nee

Heeft u daarvoor hulp gezocht?*

Ja / Nee

Zo ja, bij wie?*
Eventuele toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing

Verwachtingen
Denkt u dat uw kind zich aan de regels in de groep kan houden?

Ja / Nee

Denkt u dat uw kind accepteert dat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren?

Ja / Nee

Vermoedt u dat uw kind extra ondersteuning nodig zal hebben op school?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind die van belang kunnen zijn bij de ondersteuning van uw kind?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Verklaring

Ondergetekenden verklaren,
a. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
b. dat de school gemachtigd is contact op te nemen met de ouders/verzorgers, de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf of de jeugdgezondheidszorg over de ontwikkeling van uw kind

Naam ouder / verzorger (1):

Naam ouder / verzorger (2):

……………..…………………………………….

……………..…………………………………….

Datum: ………………………………………….

Datum: ………………………………………….

Handtekening:

Handtekening:

Indien we uw kind kunnen toelaten tot onze school, ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Na het invullen van
dat formulier is de inschrijving pas definitief. Wij zoeken naar een goede balans tussen uw wensen en de
mogelijkheden van onze school. Als wij uw kind niet kunnen toelaten op onze school, zoeken wij een passende
onderwijsplek op een andere school van PCBO Dantumadiel. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs
(SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO) zijn.

Noot:
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
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