(VOOR)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL
Let op: dit betreft een VOORaanmelding (dus geen definitieve plaatsing/inschrijving).
Vooraanmelden kan vanaf driejarige leeftijd.
Gegevens Kind

Achternaam
Roepnaam
Voornamen (voluit)
BSN
Geboortedatum
Geboorteland
Geloofsovertuiging
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Geboorteplaats:
Nationaliteit:

Is dit geheim?  Ja  Nee

Extra telefoonnr. voor nood

Huisarts (naam)
Adres huisarts
Vluchtelingenstatus

 Ja  Nee
Gegevens ouders / verzorgers

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Geloofsovertuiging
Beroep
Relatie tot kind
Tel. nr. werk
Mobiel nummer
E-mailadres
Vluchtelingenstatus

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

vader / moeder / voogd/ anders

vader / moeder / voogd/ anders

 Ja  Nee

 Ja  Nee

Gegevens i.v.m. gewichtenregeling onderwijs (verplicht in te vullen)

Is er sprake van een éénoudergezin?
 Ja  Nee
Hoogst genoten onderwijs of diploma
ouder / verzorger 1
Diploma behaald
 Ja  Nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: __ jaren
Naam van de school waar
het diploma is behaald
Plaats / land van de school
waar het diploma is behaald
Hoogst genoten onderwijs of diploma
ouder / verzorger 2
Diploma behaald
 Ja  Nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: __ jaren
Naam van de school waar
het diploma is behaald
Plaats / land van de school
waar het diploma is behaald
Aanvullende gezinsgegevens

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

Zijn er nog meer kinderen in uw gezin?
Naam broertje / zusje:
Naam broertje / zusje:
Naam broertje / zusje:

geboortedatum
geboortedatum
geboortedatum

Voor gescheiden ouders

Datum van scheiding
Bij wie woont het kind?
Ouderlijk gezag

Kinderen erkend door partner ouder
Is er een bezoekregeling van toepassing?
Naam van de gezinsvoogd
Kopie van de beschikking ouderlijk gezag
toegevoegd
Opmerkingen/toelichting

 Moeder
 Vader
 Beiden
 Ja  Nee
 Ja  Nee

 NVT

kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

Heeft uw kind een kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal bezocht?

 Kinderdagverblijf
 Peuterspeelzaal
 NVT

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 er sprake van doublure of een verlengde
kleuterperiode?
In welke groep zat uw kind het laatst?
Naam laatste leerkracht

 Ja, in groep…….

 Nee

Schoolkeuze (verplicht invullen bij aanmelding op meerdere scholen)

School van voorkeur (indien anders dan
OBS Koolhoven)
Eventuele overige scholen

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:
Ontwikkelingsaspect
Bijzonderheden
Indien u hier ‘ja’ aankruist, graag
toelichten in het daarvoor
bedoelde kader.

Spelen (o.a. concentratie, zelfstandigheid)

 Ja  Nee

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat, moment van

 Ja  Nee

beginnen met praten)
Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag)

 Ja  Nee

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor,

 Ja  Nee

motoriek)
Contacten met anderen

 Ja  Nee

Overig

 Ja  Nee

Ruimte voor toelichting op het ontwikkelingsverloop

(Medische) Bijzonderheden

Is uw kind zindelijk?

 Ja  Nee*
*Zie hiervoor het zindelijkheidsprotocol, te vinden in de
schoolgids op www.obskoolhoven.nl.

Is uw kind ergens allergisch voor?

 Ja, voor………………………….
 Nee

Hoe uit zich dit?
Volgt uw kind een dieet of mag het bepaalde
voedingsmiddelen niet hebben?
Gebruikt uw kind medicijnen?

 Ja, namelijk…………………….
 Nee
 Ja, namelijk…………………….
 Nee

Wat is de reden van dit medicijngebruik?
Is er een diagnose gesteld?

 Ja namelijk..……………………
Diagnose gesteld door:
 Nee

Is er in de familie sprake van dyslexie, dyscalculie,
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?

 Ja namelijk..…………………….
 Nee

Naam en telefoonnummer instantie en
contactpersoon
Zijn er relevante onderzoeksverslagen
 Ja*  Nee
*Graag kopieën van onderzoeksverslagen bijvoegen
beschikbaar?
Heeft uw kind onlangs een ingrijpende
 Ja*  Nee
*Graag toelichten in het vak hieronder
gebeurtenis meegemaakt?
Ruimte voor toelichting, overige opmerkingen en/of aandachtspunten*

*Bij de indeling van de groepen gaan wij uit van een evenwichtige balans in zorgbehoeften binnen
elke groep. Het is daarom niet mogelijk om een voorkeur voor een bepaalde groep of leerkracht op
te geven tenzij daarvoor zwaarwegende onderwijskundige redenen zijn.

Met het ondertekenen van dit formulier geven ouders/verzorgers toestemming voor:








Het opnemen van contact met PSZ, KDV, vorige basisschool en/of andere vermelde
instanties om inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen betreffen die aspecten die
voor de school van belang zijn om het kind na plaatsing adequaat te kunnen
begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling
Het meegeven van de leerlingenlijst met adresgegevens aan alle leerlingen van de
groep (m.u.v. geheime telefoonnummers)
Het controleren van alle leerlingen op luizen (na elke vakantie onder schooltijd)
Het maken van (groeps)foto’s of videobeelden voor schoolse doeleinden
Plaatsen van foto’s/impressiefilmpjes/videobeelden op de schoolwebsite of
schoolgerelateerde social media zoals Facebook
Informatieoverdracht aan derden (schoolgerelateerde instanties die nodig zijn voor
een goede begeleiding van uw kind)
Ondertekening

Hierbij verklaar ik dit aanmeldformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:
Handtekening:

Onderstaande NIET invullen (wordt ingevuld na overleg met de school)
Definitieve aanmelding

De aanmelding is definitief gemaakt op:
Datum:

Plaats: Tilburg

Naam van ouder/verzorger/voogd:
Handtekening ouder 1

Handtekening ouder 2

Naam leidinggevende school:
Handtekening

Datum eerste schooldag:
Datum aanmeldgesprek:

Na het inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u van ons een bevestiging. Wij nemen dan
contact met u op om een afspraak te maken voor een rondleiding en een aanmeldgesprek.
Pas na het aanmeldgesprek kan de definitieve inschrijving plaatsvinden.

