
Aanmeldingsformulier 
nieuwe leerlingen  

Met het invullen van dit formulier, dat bedoeld is om de ondersteuning 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. De informatie zal met u tijdens een intake met de ouders/ verzorgers 

worden besproken en daar waar nodig worden aangevuld met extra (op te vragen) informatie. 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. Hiervoor dient een toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd. 

Nadat alle stappen zijn doorlopen, zal dit formulier gelden als definitief inschrijfformulier.

 

Gegevens leerling

Roepnaam

Voornaam/namen

Achternaam

Geslacht jongen meisje

Geboorteplaats

Geboortedatum

Geboorteland Nationaliteit    

Burgerservicenummer

Huisarts

Telefoonnummer huisarts

Geloofsovertuiging

Adresgegevens leerling

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoon

Indien u niet te bereiken bent op bovenstaand telefoonnummer in noodgeval waarschuwen

Noodnummer van

van

Wie heeft het gezag over het kind? Beide ouders Één ouder namelijk:

Voogd

Wat is uw gezinssituatie? Gehuwd Samenwonend Gescheiden

Alleenstaand Anders, namelijk



Gegevens van de ouder / verzorger (1)

Achternaam + naam

Adres (indien afwijkend)

Telefoonnummer (thuis) Mobiel

E-mail

Gegevens van de ouder / verzorger (2)

Achternaam + naam

Adres (indien afwijkend)

Telefoonnummer (thuis) Mobiel

E-mail

Medische gegevens

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de geboorte en de eerste vier jaar van de ontwikkeling van uw kind? ja nee

Toelichting*

Is er sprake van bijzondere ziekten, beperkingen of allergieën? ja nee

Toelichting*

Is uw kind onder behandeling (geweest) van bepaalde specialisten? ja nee

Toelichting*

Gebruikt uw kind medicijnen? ja nee

Toelichting*

Is er sprake van een ontwikkelingsstoornis? ja nee

Toelichting*

Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind en/of uw gezinssituatie die van belang kunnen zijn? ja nee

Toelichting*

Verwacht u dat er extra aanpassingen/begeleiding nodig is voor uw kind? ja nee

Toelichting*

*Alleen invullen indien van toepassing 
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Peuteropvang / Kinderopvang (bij aanmelding kleuters)

Heeft uw kind de peuteropvang/kinderopvang bezocht? ja nee

Naam peuteropvang/kinderopvang*

Adres peuteropvang/kinderopvang*

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 of de taaltrein?* ja nee

Vorige basisschool ja nee

Naam en plaats*

Geeft u toestemming om relevante informatie op te vragen bij  
peuteropvang/kinderopvang/vorige basisschool

ja nee

Eventuele toelichting:

*Alleen invullen indien van toepassing 

Thuissituatie

Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (echtscheiding/overlijden/verhuizing)? ja nee

Toelichting*

Zijn er dingen in de opvoeding of in de ontwikkeling waar u tegenaan loopt? 
Heeft u daarvoor hulp gezocht? Bij wie?* 

ja nee

Toelichting*

Krijgt uw kind nog niet genoemde externe hulp, bijv. logopedie, creatieve therapie? Zo ja, bij wie* ja nee

Toelichting*

Komt in uw familie meer- en hoogbegaafdheid voor? ja nee

Komt in uw familie dyslexie (lees- en of spellingsproblematiek) voor? ja nee

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

Naam en plaats praktijk*

Naam behandelaar*

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

Naam en plaats praktijk*

Naam behandelaar*

*Alleen invullen indien van toepassing
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Sociaal-emotionele ontwikkeling / speelgedrag

Welbevinden
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u het welbevinden van uw kind inschat (alleen invullen indien van toepassing)

Mijn kind is

sociaal

weerbaar

spontaan

vrolijk

gevoelig

anders namelijk:

Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn 
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat (alleen bij aanmelding kleuters)  

Mijn kind

kan intensief met iets bezig zijn ja nee soms

is snel ontmoedigd als iets niet lukt ja nee soms

verveelt zich snel ja nee soms

maakt af waar hij/zij aan begonnen is ja nee soms

Ontwikkeling 
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de ontwikkeling van uw kind inschat (alleen bij aanmelding kleuters) 

Mijn kind

spreekt in zinnen (minimaal 4 woorden) ja nee soms

spreekt verstaanbaar voor vreemden ja nee soms

begrijpt veel woorden ja nee soms

heeft interesse in letters en lezen ja nee soms

heeft interesse in hoeveelheden en getallen ja nee soms

gebruikt moeilijke woorden ja nee soms

kan moeilijke puzzels en spelletjes maken ja nee soms

heeft een rijke fantasie ja nee soms

onderzoekt en experimenteert graag ja nee soms

heeft een goed geheugen ja nee soms

is ondernemend ja nee soms

is nieuwsgierig, stelt veel vragen ja nee soms

heeft oog voor detail ja nee soms

bedenkt oplossingen, anders dan je zou verwachten ja nee soms

kan zich soepel bewegen ja nee soms

is zindelijk ja nee soms

is zelfstandig ja nee soms
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Motoriek 

Zijn er bijzonderheden omtrent de motoriek? ja nee

Toelichting*: 

Is uw kind links- of rechtshandig? links rechts

Leerontwikkeling (alleen bij aanmelding leerlingen groep 3 t/m 8)

Hoe zijn de schoolvorderingen van het kind met betrekking tot de volgende vakgebieden? 

Rekenen  onvoldoende matig voldoende goed

Begrijpend Lezen onvoldoende matig voldoende goed

Technisch Lezen onvoldoende matig voldoende goed

Spelling / Taalverzorging onvoldoende matig voldoende goed

Krijgt uw kind extra hulp bij bepaalde vakgebieden? ja nee

Toelichting*: 

Heeft uw kind gedoubleerd (zitten blijven)? Zo ja, in welke groep? 

Heeft uw kind een groep overgeslagen? Zo ja, welke groep? 

Is er sprake van een leerstoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie, enz.)? ja nee

Is er sprake van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong? ja nee

Toelichting*: 

Intake (ruimte voor aantekeningen van de school tijdens het gesprek met de ouders)

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

Ondergetekenden verklaren, 

a.  dat dit formulier naar waarheid is ingevuld 

b.  de grondslag van de vereniging c.q. te onderschrijven of te respecteren.

c.  dat de leerling de afgelopen zes maanden voorafgaande aan deze inschrijving wel/niet* op een andere school 

ingeschreven stond 

Indien wel; naam en plaats van de school 

d.  dat foto’s en beeldopnames wél gebruikt mogen worden

  op het ouderportaal van de school en PARRO

  in de (digitale) nieuwsbrief 

  in de schoolkalender 

  in de schoolgids  

  op de website van de school  

	 	 in	folders	en	flyers	ter	promotie	van	de	school	

  op sociale media accounts van de school (WhatsApp, Twitter, Facebook) 

 (kruis aan waar u toestemming voor geeft) 

e. hij/zij onder school/opvangtijd wel/niet* gebruik mag maken van sociale media t.b.v. onderwijsdoeleinden 

 

 

 

Ouder / verzorger 1  Ouder / verzorger 2 

Naam:  Naam:   

Datum: Datum:

Plaats:  Plaats:  

    

Handtekening:  Handtekening:
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