Aanmeldformulier

Uw kind is van harte welkom!

basisschool De Wegwijzer
Giekerkstraat 53
5043 MX TILBURG
T 013-5720359
E bs.de.wegwijzer@xpectprimair.nl

Aanmeldformulier nieuwe leerling
Gegevens leerling

Achternaam

Sofinummer/BSN***

Voornamen (voluit)

Gezindte (geloof)
1e nationaliteit
2e nationaliteit
Culturele
achtergrond (land)

Roepnaam
Adres (waar leerling
is ingeschreven)
Postcode en
woonplaats
Geslacht

Land van herkomst
M / V*

Datum in Nederland
Noodnr. 1 met naam

Geboortedatum

(Géén eigen nummer)

Noodnr. 2 met naam

Geboorteplaats

(Géén eigen nummer)

Telefoonnummer
thuis
Geheim

Ja / Nee*

Wat wil uw kind
drinken?

(Voor)schoolse gegevens

Kinderopvang bezocht?

Ja / Nee*

Medische gegevens

Naam huisarts
Telefoonnr.
huisarts

Naam kinderopvang
Afkomstig van andere
school?
Naam school van
herkomst
Plaats school van
herkomst

O Melk of thee van school
O Zelf meebrengen

Ja / Nee*

Groepsverloop leerling
* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Indien ja, graag een korte toelichting
*** Graag kopie legitimatiebewijs bijvoegen

Naam tandarts
Telefoonnr.
tandarts
Ziektekostenverzekeraar
Medicijnen
en/of
allergieën **

Ja / Nee*

Gegevens van andere kinderen uit het gezin

Roepnaam (evt. achternaam)

M/V

Geboortedatum

Naam school + leerjaar / naam kinderopvang

Gegevens ouders/verzorgers
Verzorger 1

Verzorger 2

Achternaam en voorletters

Roepnaam
Geslacht

M / V*

M / V*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Alleenstaand, Samenwonend, Gehuwd,
Gescheiden, Geregistreerd partnerschap*
Ja / Nee*

Alleenstaand, Samenwonend, Gehuwd,
Gescheiden, Geregistreerd partnerschap *

Relatie tot het kind
(vader, moeder of anders)

Ouderlijk gezag
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Beroep
Hoogst gevolgde opleiding
(bijv. MBO, HBO VMBO enz.)

Naam van de school
Diploma behaald?
Indien ja: land waar en
datum waarop diploma
behaald is?**
Naam en
telefoon werk
Telefoon mobiel
Geheim
E-mail
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerlijke staat
Zijn er bijzondere
omstandigheden in de
gezinssituatie/leefomgeving
van het kind?***

*
Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Ondergetekende gaat ermee akkoord dat opleidingsgegevens gecontroleerd kunnen worden.
*** Indien ja, graag een korte toelichting.

Extra ondersteuning (zie ook bijlage: Procedure na aanmelding)
Heeft uw kind speciale of extra ondersteuning nodig?

Ja / Nee*

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ondersteuning op lichamelijk, medisch, sociaal, emotioneel,
psychologisch of intellectueel gebied.
De noodzakelijke ondersteuning voor uw kind zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit extra tijd, speciale
materialen, kennis van de leerkracht, eisen aan de omgeving, of samenwerking met externe instanties.
Zo ja, kunt u de benodigde extra ondersteuning, die nodig is om uw kind zich goed te laten ontwikkelen, omschrijven?

Heeft u contact gehad met hulpverlening rondom de ondersteuning of begeleiding van uw kind en/of
het gezin?

Ja / Nee*

Hierbij kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, audiologisch centrum,
Visio, revalidatiecentrum, MEE, GGD, GGZ, Loket Vroeghulp, kinderarts etcetera.
Zo ja, kunt u aangeven met welke hulpverleningsinstanties u contact heeft gehad en waarover?

Ook aanmelding andere school?

Toelichting: De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht in het kader van de Wet Passend Onderwijs.
Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind ingeschreven en geplaatst kan worden, of dat een andere
school meer passend is. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld, dan zullen de andere scholen geen actie
ondernemen in het kader van de zorgplicht.
Heeft u uw kind ook op andere scholen aangemeld of bent u voornemens dat
te doen?
Zo ja, welke scholen zijn dit dan?

Welke school heeft uw voorkeur?

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ja / Nee*

(Toestemmings)verklaringen

Geeft u toestemming om bij de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf / de vorige school
informatie op te vragen over uw kind?
Op basisschool De Wegwijzer worden foto’s en filmpjes gemaakt van activiteiten en
uitstapjes. Deze kunnen gepubliceerd worden in de schoolgids, op de website of
Facebookpagina van de school en soms op Youtube. Beelden van groepen kunnen wij vrij
publiceren.
Geeft u toestemming voor het publiceren van individueel herkenbare beelden van uw kind
voor deze doeleinden?**
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** U kunt uw keuze, indien gewenst, te allen tijden wijzigen.

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Datum:

Datum:

Opmerkingen ouders / verzorgers

Bedankt voor het invullen van dit aanmeldformulier.
U kunt dit formulier naar ons opsturen of persoonlijk afgeven bij de administratie.
Graag een kopie van het sofinummer/BSN van uw kind bijvoegen, kopie
id-kaart of paspoort.

In te vullen door de school

Datum van aanmelding

Geplaatst in groep

Datum van Inschrijving

Met als leerkracht(en)

Eerste schooldag

Voorkeur?

Voorwaarden bij aanmelding
De aanmeld- en inschrijvingsprocedure van de school is leidend.
Ouders kunnen vóór de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel van basisschool De Wegwijzer,
waarin omschreven staat wat voor school we zijn, raadplegen op de site van het
Samenwerkingsverband Plein013 (www.plein013.nl).
Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht ingaan.
Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande wettelijke afspraken:
• Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school. Als u eerder aangeeft
dat u uw kind graag op onze school geplaatst ziet, registreren wij naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Deze notitie geldt nog niet als definitieve aanmelding. Wij
vragen u na de derde verjaardag van uw kind zelf contact op te nemen met de school om
definitief aan te melden.
• Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren door de ouders, vanaf 3 jaar tot uiterlijk 10 weken
vóór de eerste schooldag.
• Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan
moeten ze dit aangeven bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie
(zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven.
• De ouders onderschrijven de grondslag van de school.

Procedure na aanmelding
Hieronder geven wij kort aan wat de procedure na aanmelding is. Dit is van belang in het kader van
de Wet Passend Onderwijs, waarin de zorgplicht voor leerlingen geregeld is.
Na ontvangst van het aanmeldformulier zijn er twee opties.
1.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig.
Uw kind wordt op onze school ingeschreven. U ontvangt een bevestiging van inschrijving van de
administratie. U krijgt op termijn te horen wanneer en in welke groep uw kind kan starten. Tijdens de
oefendagen van uw kind gaat u langs bij de directie. U krijgt daar een formulier ‘ouderverklaring
leerlinggewicht’ om ter plekke in te vullen èn een intakeformulier om thuis in te vullen en op de
eerste officiële schooldag aan de leerkracht te geven. Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen
begeleiden, is het gewenst dat wij zoveel mogelijk de achtergronden van uw kind begrijpen.
Als uw kind gestart is in de groep, neemt de leerkracht binnen 2-4 weken contact op voor een
eerste gesprek met als basis het intakeformulier. Als er omstandigheden zijn die u liever niet
opschrijft, wilt u deze dan wel vertellen aan de groepsleerkracht of aan de directie?
De informatie uit het aanmeldformulier, het intakeformulier en uw mondelinge informatie wordt
vertrouwelijk behandeld.

2.

Uw kind heeft wel extra ondersteuning nodig en u heeft dat bij aanmelding aangegeven.
U wordt uitgenodigd voor een gesprek om toe te lichten waaruit de extra ondersteuning moet
bestaan. Wij gaan kijken of wij deze ondersteuning als school zelf kunnen bieden. Hierbij is ons
schoolondersteuningsprofiel leidraad. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de site
van het Samenwerkingsverband Plein013 (www.plein013.nl) of op de website van de school.
Kunnen wij de zorg zelf bieden, dan wordt uw kind ingeschreven op onze school en gaat de
procedure verder zoals beschreven onder punt 1.
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.
Een besluit hierover wordt binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldformulier genomen. Deze
termijn kan indien nodig nog met een periode van 4 weken worden verlengd.
De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de
school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het
aanmeldformulier hebben ingevuld en op zijn vroegst vanaf 3 jaar.

Informatie van ouders over de nieuwe leerling
De leerkracht van uw kind zal u over enkele weken uitnodigen voor een eerste gesprek. Dit doet de school om u en uw kind
zo snel mogelijk te leren kennen en zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind. Wij vragen u dit
formulier zo volledig mogelijk in te vullen. U kunt zo al veel informatie kwijt die voor de leerkracht belangrijk kan zijn om uw
kind goed te kunnen begeleiden. Bovendien is het een mooi uitgangspunt voor het gesprek tussen u en de leerkracht. De
informatie uit deze vragenlijst zal vertrouwelijk worden behandeld. Alvast dank voor het invullen.
Naam leerling:
Ingevuld door:
Datum:
Hoe zou u uw kind typeren? Hoe ziet/ervaart u uw kind?

Waar bent u trots op bij uw kind? Wat vindt u bijzonder? Wat vindt u lastig?

Hoe zijn de zwangerschap en geboorte verlopen?

Hoe was uw kind als baby / peuter?

Hoe speelt uw kind? Wat doet u met uw kind?
Denk bijvoorbeeld aan het soort spel, voorkeuren, samen en alleen spelen, fantasie en creativiteit in het spel, bijzonderheden,
neemt uw kind initiatief.

Hoe heeft het spreken zich ontwikkeld bij uw kind?
Hoe spreekt en luistert uw kind nu?
Begrijpt uw kind wat er gezegd/bedoeld wordt?
Denk bijvoorbeeld aan verstaanbaarheid, luisteren naar verhaaltjes, onthouden van liedjes, namen en kleuren, eigen
bedoelingen duidelijk maken, woordenschat en zinsbouw in vergelijking met leeftijdsgenootjes, contact leggen met
leeftijdsgenootjes en bijzonderheden.

Wat is de spreektaal thuis? Hoe is het eet – en slaappatroon van uw kind?

Is uw kind zindelijk?

Hoe zelfredzaam is uw kind?
Denk aan zelf eten, aan – en uitkleden, wassen, opruimen, wc – gedrag.

Heeft uw kind lichamelijke of zintuigelijke klachten of problemen (of zijn die er in het verleden geweest)?
Zijn er allergieën?
Gebruikt uw kind medicijnen?

Hoe heeft het bewegen zich ontwikkeld bij uw kind (kruipen, lopen, op ontdekking gaan)?

Heeft uw kind emotionele klachten of problemen (of zijn er die in het verleden geweest)?
Kan uw kind gevoelens uiten?

Vanwege het belang van vroege signalering willen wij graag weten of:
•
Er in de familie dyslexie voorkomt;
•
U denkt dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft;
•
Er een andere reden is, die van invloed kan zijn op de ontwikkeling van uw kind.

Heeft u (evt. in aanvulling op het aanmeldformulier) nog informatie over uw kind, het gezin of zijn/haar
omgeving, die voor de school van belang is?

In geval van scheiding:
•
Heeft het kind contact met beide ouders;
•
Hebben de ouders contact met elkaar over de opvoeding?

Wilt u de brief met de code van “Naar groep 1” van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
meebrengen/mailen?

Hartelijk dank voor het invullen.
Binnenkort zal de leerkracht van uw kind u uitnodigen voor een intakegesprek.

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling
Bent u de enige ouder? O ja / O nee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling:
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)
Ouder/verzorger ……………………………………………………………………..
Geboortedatum eerste ouder/verzorger …………………………………………………………………….
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook
nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool) - niet meer dan 2
afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo , vmbo, gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerling
administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naam van ouder/verzorger …………………………………………………….
Datum …………………………………………………….

Handtekening …………………………………………………….

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)
Ouder/verzorger ……………………………………………………………………..
Geboortedatum twee ouder/verzorger ………………………………………………………………………
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook
nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool) - niet meer dan 2
afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo , vmbo, gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerling
administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………………………………….
Datum …………………………………………………….
Handtekening …………………………………………………….

