Aanmeldformulier voor de basisschool ZIJ-INSTROOM

Ondergetekenden melden hun kind aan bij basisschool:

OBS Nieuwebrug in Ommen

Respecteert u de grondslag van deze school? Ja / nee
Gegevens kind
Achternaam

:

Roepnaam:

Geboortedatum

:

Nationaliteit:

Godsdienst

:

Woont bij

: ouders / verzorgers / moeder / vader

Adres

:

Telefoon:

Spreektaal thuis: :

Spreektaal thuis 2:

(Indien van toepassing) Sinds wanneer is uw kind woonachtig in Nederland?
In welk land heeft uzelf het laatstgenoten onderwijs gevolgd? (graag van beide ouders/verzorgers aangeven)

Welke scholen heeft/ hebben uw kind(eren) hiervoor bezocht? (peuterspeelzaal / basisscholen)
Naam
Te:
Naam

:

Naam

:

Waarom wordt de leerling op een andere school ingeschreven?

Voor een goede plaatsing en overdracht zal altijd contact worden opgenomen met de vorige school.
Heeft u uw kind ook aangemeld bij een andere school of scholen?
Zo ja, welke

ja / nee

:

Gezinssamenstelling
Naam
Geboortedatum

1e kind

2e kind

3e kind

meisje / jongen

meisje / jongen

meisje / jongen

Met uw ondertekening geeft u aan dat u het hele formulier naar waarheid heeft ingevuld.
Datum:

Plaats:

Handtekening
(ouder/verzorger 1)

Handtekening:
(ouder/verzorger 2)

Handtekening van beide ouders/verzorgers (die het gezag over het kind dragen) is verplicht
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Opleiding ouders
OUDER / VERZORGER 1
Achternaam verzorger 1
Voornaam
Geboortedatum

Dhr./Mevr.:

Wilt u hieronder aankruisen wat uw hoogst genoten opleiding is?
.  (speciaal) basisonderwijs,  Speciaal Onderwijs (SO),  Voortgezet Speciaal Onderwijs –zmlk
.  LBO, VBO,  LEAO,  VMBO basis- of kadergericht
.  VMBO,  MBO,  HAVO,  HBO,  VWO,  WO
Heeft u deze opleiding afgerond? ja / nee
Zo niet, hoeveel jaren heeft u deze opleiding gevolgd? ___________________
Heet u de opleiding in Nederland of in het buitenland gevolgd? Nederland / buitenland

OUDER / VERZORGER 2
Achternaam verzorger 2
Voornaam
Geboortedatum

Dhr./Mevr.:

Wilt u hieronder aankruisen wat uw hoogst genoten opleiding is?
.  (speciaal) basisonderwijs,  Speciaal Onderwijs (SO),  Voortgezet Speciaal Onderwijs –zmlk
.  LBO, VBO,  LEAO,  VMBO basis- of kadergericht
.  VMBO,  MBO,  HAVO,  HBO,  VWO,  WO
Heeft u deze opleiding afgerond? ja / nee
Zo niet, hoeveel jaren heeft u deze opleiding gevolgd? ___________________
Heet u de opleiding in Nederland of in het buitenland gevolgd? Nederland / buitenland
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Sociaal emotionele ontwikkeling
Sociaal emotionele ontwikkeling

nooit

regelmatig

altijd

nooit

regelmatig

altijd

Kind heeft een goed contact met andere leerkrachten
Kind maakt contact met andere kinderen in de groep
Kind komt voor zichzelf op
Kind gaat goed om met tegenslag
Kind kan omgaan met veranderingen
Kind kan emoties beheersen zoals boosheid
Kind kan omgaan met regels
Kind kan op zijn/haar beurt wachten
Kind is in staat zelfstandig te werken
Kind speelt met anderen
Kind is nieuwsgierig en ondernemend
Opmerkingen sociaal emotionele ontwikkeling:

Motoriek
Kind speelt veel buiten
Kind beweegt soepel en gecoördineerd bij het lopen, rennen,
springen en klimmen
Zijn er problemen geweest tav motoriek?

Opmerkingen motoriek:
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Taal- en rekenontwikkeling
Zijn er in bijzonderheden in de taal- of rekenontwikkeling van uw kind?
Opmerkingen:

Overige gegevens
De sterke kanten van mijn kind zijn:

Wat zou u zelf nog kwijt willen?

Komt hoogbegaafdheid (IQ hoger dan 130) voor in de familie?
Komt dyslexie voor in de familie?
Komen spelling-, reken- en / of taalproblemen voor in de familie?

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en / of bevalling?

Zijn er opvallende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt?
(bijv. een ongeluk, overlijden van verwanten, ziekte van een ouder)

ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?
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Medische bijzonderheden
Gebruikt uw kind medicijnen?

ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?

Heeft uw kind medische handelingen nodig?

ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?

Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking?

ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?

Heeft uw kind een allergie?

ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?

Is uw kind onder medische behandeling nu of in het verleden?

ja / nee

Kunt u dit kort toelichten?

Is er sprake (geweest) van een onderzoek / behandeling van
Logopedist
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Kinderarts
Kinder-jeugdpsychiater
Andere specialist / instanties

periode
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