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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  

geslacht   

postcode en adres   

huisarts (naam, adres)   

tandarts (naam, adres)   

vluchtelingenstatus O  ja  O  nee  

   

gegevens ouders / verzorgers 

 ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 

voornaam   

achternaam   

geboortedatum   

geboorteplaats , -land   

nationaliteit   

burgerlijke staat   

relatie tot kind vader/moeder/voogd/ ……….. vader/moeder/voogd/ …………. 

telefoonnummer 
geheim? 

 
O  ja  O  nee 

 
O  ja  O  nee 

e-mailadres   

vluchtelingenstatus O  ja  O  nee O ja  O  nee 

Is er sprake van een 
éénoudergezin? 

O  ja  O  nee 
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aanvullende gezinsgegevens 

Zijn er nog meer kinderen in uw gezin? 

naam broertje / zusje: geboortedatum 

naam broertje / zusje: geboortedatum 

naam broertje / zusje: geboortedatum 

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     O n.v.t. 

Is er een bezoekregeling van toepassing? O ja      O nee 

naam van de gezinsvoogd  

kopie van de beschikking ouderlijk gezag 
toegevoegd 

 

opmerkingen/toelichting 
 
 

kinderopvang 

Heeft uw kind een voorschoolse voorziening 
bezocht? 

O kinderdagverblijf      O peuteropvang 
O n.v.t. 

naam instelling  

naam ped. 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  
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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? O  ja  O  nee 

Heeft uw kind vaak ruzie? O  ja  O  nee 

Kan uw kind voor een korte tijd alleen spelen? O  ja  O  nee 

taalontwikkeling 

Hoe oud was uw kind toen het ging praten?  

Welke taal wordt thuis gesproken?  

Spreekt uw kind verstaanbaar? 
Spreekt uw kind vrij/geremd? 

O ja O nee 
O vrij  O geremd 

Begrijpt uw kind wat er gezegd wordt? O  ja  O  nee 

lichamelijke ontwikkeling 

Op welke leeftijd is uw kind gaan lopen?  

Beweegt uw kind soepel? O  ja  O  nee 

Valt uw kind regelmatig? O  ja  O  nee 

Stoot uw kind vaak wat om? O  ja  O  nee 

opvoeding 

Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig 
tegenaan loopt? 

O Ja, namelijk ………………….. 
O Nee 

Heeft uw weleens hulp gevraagd bij de opvoeding van 
uw kind? 

O Ja, namelijk ………………….. 
O Nee 

ruimte voor toelichting op het ontwikkelingsverloop 
 
 

 

(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? 

O ja, namelijk …………………… 
 
O nee 

Is er een diagnose gesteld? O ja, namelijk..…………………… 
diagnose gesteld door: 
O nee 

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

O ja, namelijk……………………. 
 
O nee 
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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? O  ja*  O  nee 
*Graag kopieën van 
onderzoeksverslagen bijvoegen 

Heeft uw kind onlangs een ingrijpende gebeurtenis 
meegemaakt? 

O ja*  O  nee 
*Graag toelichten in het vak hieronder 

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

 
Heeft u uw kind ook op andere scholen aangemeld of bent u van plan om dit te gaan doen? 
Zo ja, welke scholen zijn dit dan? 
_________________________________________________________________ 
 
Welke van deze scholen heeft uw eerste voorkeur? 
______________________________________________________________ 
 

 
Vanwege de wet op de privacy, zijn wij verplicht om voor verschillende acties toestemming te 
vragen.  Onderdeel van de wet is dat wij geen leerlinggegevens meer uitwisselen zonder uw 
toestemming.  
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. In de app zijn verschillende onderdelen zoals het fotoalbum 
en groepsberichten ook afgeschermd met een login. Toch vinden we het belangrijk om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.  

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor: 

Het opnemen van contact met kinderopvang, vorige basisschool en/of andere 
vermelde instanties om inlichtingen op te vragen. 

O  ja  O  nee 

Informatieoverdracht aan derden (schoolgerelateerde instanties die nodig zijn 
voor een goede begeleiding van uw kind) 

O  ja  O  nee 
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Zonder uw toestemming kunnen we geen beeldmateriaal plaatsen van uw kind(eren). 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school 
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het 
plaatsen van foto’s en video’s op internet.  
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les 
van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming 
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u 
op.  U kunt altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven door dit bij de directie aan te geven. 
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door BS De Wichelroede gebruikt mogen 

worden:   

       ja  nee 

-op de website      □  □ 

-in de school app      □  □ 

-in de schoolgids      □  □ 

-op de klassenfoto (door de schoolfotograaf)   □  □ 

 

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 (dit wordt na controle van BSN 
vernietigd): 

• een  kopie van het document van de belastingdienst, waarop het Burgerservicenummer van 
uw kind vermeld is. Of 

• een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind, of inzage geven in de 
identiteitsgegevens. Of 

• een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister van uw kind. 
 

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

Van Heeswijkstraat 1B 
5071CT, Udenhout 

013-5111692 
 
 


