AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL
Let op: dit is een aanmelding, geen definitieve inschrijving
Aanmelden kan vanaf driejarige leeftijd, tot minimaal 10 weken voor de eerste schooldag.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zijn er twee opties mogelijk:
1. Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig. Uw kind wordt op onze school ingeschreven. U ontvangt een
brief ter bevestiging van aanmelding.
2. Uw kind heeft wel extra ondersteuning nodig en u heeft dat al bij aanmelding aangegeven. U wordt
uitgenodigd voor een vervolggesprek om toe te lichten waaruit de extra ondersteuning moet bestaan. Het
zorgteam van school bekijkt of zij deze ondersteuning zelf kan bieden. Hierbij is ons ondersteuningsprofiel
leidend. Kunnen wij de zorg zelf bieden, dan wordt uw kind geplaatst op onze school. Als wij inschatten dat wij
deze zorg niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met u op zoek naar een school die vanuit het
ondersteuningsprofiel deze zorg wél kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn, maar ook een school
voor speciaal (basis)onderwijs.

Gegevens Kind
Achternaam
Roepnaam
Voornamen (voluit)
BSN
Geboortedatum
Geboorteplaats, -land
Nationaliteit
Geloofsovertuiging
Geslacht
Adres
Huisarts (naam, adres)
Tandarts (naam, adres)
Vluchtelingenstatus

O Ja O Nee
Gegevens ouders / verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Relatie tot kind

vader/moeder/voogd/ anders

vader/moeder/voogd/ anders

Telefoonnummer

Geheim?

Geheim?

O Ja O Nee

O Ja O Nee

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats , -land
Nationaliteit
Geloofsovertuiging
Burgerlijke staat
Beroep

E-mailadres
Vluchtelingenstatus
Basisschool De Wichelroede
Goudsbloem 66 5071 EZ Udenhout
013-5113802

Basisschool De Wichelroede
Van Heeswijkstraat 1b 5071 CT Udenhout
013-5111692

Is er sprake van een éénoudergezin?

O Ja O Nee

Ouder / verzorger 1:
Hoogst genoten onderwijs of diploma
Diploma behaald

O Ja O 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
Ouder / verzorger 2:
Hoogst genoten onderwijs of diploma
Diploma behaald

O Ja O 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:

geboortedatum

Naam broertje / zusje:

geboortedatum

Naam broertje / zusje:

geboortedatum

Basisschool De Wichelroede
Goudsbloem 66 5071 EZ Udenhout
013-5113802

Basisschool De Wichelroede
Van Heeswijkstraat 1b 5071 CT Udenhout
013-5111692

Voor gescheiden ouders
Datum van scheiding
Bij wie woont het kind?
Ouderlijk gezag

O Moeder
O Vader
O Beiden

Kinderen erkend door partner ouder

O Ja

O Nee

Is er een bezoekregeling van toepassing?

O Ja

O Nee

O NVT

Naam van de gezinsvoogd
Kopie van de beschikking ouderlijk gezag
toegevoegd
Opmerkingen/toelichting

Kinderopvang/peuteropvang
Heeft uw kind een kinderdagverblijf of
peuteropvang bezocht?

O Kinderdagverblijf
O Peuteropvang
O n.v.t.

Naam instelling
Naam pedagogisch
medewerker/contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Schoolloopbaan
(verplicht invullen bij aanmelding voor andere groep dan groep 1)
Naam van de vorige school
Adres
Telefoonnummer
Welke groepen heeft uw kind doorlopen?
Is er sprake van doublure of een verlengde
kleuterperiode?

O Ja, in groep…….

O Nee

In welke groep zat uw kind het laatst?
Naam laatste leerkracht

Basisschool De Wichelroede
Goudsbloem 66 5071 EZ Udenhout
013-5113802

Basisschool De Wichelroede
Van Heeswijkstraat 1b 5071 CT Udenhout
013-5111692

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?
Heeft uw kind vaak ruzie?
Kan uw kind voor een korte tijd alleen spelen?
Taalontwikkeling
Hoe oud was uw kind toen het ging praten?
Welke taal wordt thuis gesproken?
Spreekt uw kind verstaanbaar?
Spreekt uw kind vrij/geremd?
Begrijpt uw kind wat er gezegd wordt?
Lichamelijke ontwikkeling
Op welke leeftijd is uw kind gaan lopen?
Beweegt uw kind soepel?
Valt uw kind regelmatig?
Stoot uw kind vaak wat om?
Opvoeding
Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig
tegenaan loopt?
Heeft uw weleens hulp gevraagd bij de opvoeding van
uw kind?

O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Ja O Nee

O Ja O Nee
Vrij/geremd
O Ja O Nee
O
O
O
O

Ja
Ja
Ja
Ja

O Nee
O Nee
O Nee
O Nee

O Ja, namelijk
O Nee
O Ja, namelijk
O Nee

Ruimte voor toelichting op het ontwikkelingsverloop

Basisschool De Wichelroede
Goudsbloem 66 5071 EZ Udenhout
013-5113802

Basisschool De Wichelroede
Van Heeswijkstraat 1b 5071 CT Udenhout
013-5111692

(Medische) Bijzonderheden
Is uw kind zindelijk?

O Ja O Nee

Is uw kind ergens allergisch voor?

O Ja, voor………………………….
O Nee

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

O Ja, namelijk…………………….
O Nee

Is er sprake van bijzondere ziekte(n)?

O Ja, namelijk…………………….
O Nee

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja wat is de reden
van dit medicijngebruik?
Is er een diagnose gesteld?

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

Zijn er problemen met de functie van zintuigen (oren,
ogen)?

O Ja, namelijk…………………….
O Nee

Is uw kind snel vermoeid? Is er sprake van
slaapproblemen? Slaapt uw kind nog overdag?
Is er in de familie sprake van dyslexie, dyscalculie,
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?

O Ja namelijk..……………………
O Nee

Naam en telefoonnummer instantie en
contactpersoon
Zijn er relevante onderzoeksverslagen beschikbaar?

Heeft uw kind onlangs een ingrijpende gebeurtenis
meegemaakt?
Basisschool De Wichelroede
Goudsbloem 66 5071 EZ Udenhout
013-5113802

O Ja* O Nee
*Graag kopieën van
onderzoeksverslagen bijvoegen
O Ja* O Nee
*Graag toelichten in het vak hieronder
Basisschool De Wichelroede
Van Heeswijkstraat 1b 5071 CT Udenhout
013-5111692

Ruimte voor toelichting, overige opmerkingen en/of aandachtspunten*:

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor:
Het opnemen van contact met kinderopvang,
O Ja O Nee
vorige basisschool en/of andere vermelde
instanties om inlichtingen op te vragen.
Informatieoverdracht aan derden
O Ja O Nee
(schoolgerelateerde instanties die nodig zijn
voor een goede begeleiding van uw kind)
Heeft u uw kind ook op andere scholen aangemeld of heeft u voornemens om dit te gaan doen?
Zo ja, welke scholen zijn dit dan?
_________________________________________________________________
Welke van deze scholen heeft uw eerste voorkeur?
______________________________________________________________
Ondertekening
Hierbij verklaar ik dit aanmeldformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum aanmelding:
Naam:
Handtekening:

Datum ontvangst aanmelding:
Handtekening school (voor ontvangst):
Wij verzoeken u één van onderstaande documenten toe te voegen:
 Een kopie van het document van de belastingdienst, waarop het Burgerservicenummer van
uw kind vermeld is.
 Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind, of inzage geven in de
identiteitsgegevens.
 Een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister van uw kind.

Bedankt voor het invullen van het aanmeldformulier.
Team basisschool De Wichelroede
Basisschool De Wichelroede
Goudsbloem 66 5071 EZ Udenhout
013-5113802

Basisschool De Wichelroede
Van Heeswijkstraat 1b 5071 CT Udenhout
013-5111692

