adres
telefoon
e-mail
website

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen
0592 820580
directie@demarskramer.nl
www.demarskramer.nl

Aanmeldingsformulier
Met dit formulier meldt u uw kind aan bij één van de scholen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen.
Procedure:
1. U vult het aanmeldingsformulier volledig in en stuurt dit naar de betreffende school.
2. De directie beoordeelt de aanvraag.
3. Bij een positief besluit wordt het aanmeldformulier uiterlijk binnen zes weken omgezet in een inschrijving.
Van de inschrijving krijgt u schriftelijk bericht.
4. Indien er aanvullende vragen over de aanmelding zijn dan wordt er contact met u opgenomen.
5. Bij een negatief besluit wordt u uiterlijk binnen zes weken hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Gegevens van het kind
Roepnaam
Voornamen (voluit)
Achternaam
Geslacht

Man / Vrouw*

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Postcode en plaats

Geheim: Ja

/ Nee*

Straat en huisnummer

Geheim: Ja

/ Nee*

Telefoon vast

Geheim: Ja

/ Nee*

Telefoon mobiel

Geheim: Ja

/ Nee*

Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
In Nederland sinds
Thuistaal, indien anders dan
Nederlands
Geloof
Is het kind op meerdere
Ja
scholen aangemeld?
Zo ja, welke?
Wat is de school van voorkeur?
In welke groep plaatsen?**
Datum van inschrijving**

/ Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** In te vullen door de school

Aanmeldingsformulier
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Gezinssituatie
Het kind woont bij
Is er sprake van scheiding?
Is er sprake van coouderschap?
Is er sprake van een
gerechtelijke uitspraak m.b.t.
het ouderlijk gezag?
Is één van de ouders
overleden?
Plaats van het kind in het gezin

Ouders, vader, moeder, pleeggezin, anders namelijk………
Ja
/ Nee*
Ja

/

Nee*

Ja

/

Nee*

Ja

/

Nee*

zo ja, graag kopie toevoegen.

Aanvullende informatie t.a.v. de
gezinssituatie (OTS, voogd, BJZ,
Pleegzorg etc.)

Geboortedatum

Andere kinderen binnen het gezin
Naam
M/V

School en groep

Gegevens vorige school (indien van toepassing)
Naam school
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Soort school
Datum laatste schooldag
Schoolloopbaan (groepen)
Is uw kind eens blijven zitten?

Ja, in groep……

/

Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmeldingsformulier
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*

Personalia
Ouder / Verzorger / Voogd 1*

Ouder / Verzorger / Voogd 2*

Man / Vrouw*

Man / Vrouw*

Naam en voorletter(s)
Relatie tot het kind
(moeder/vader, verzorger, voogd,..)

Geslacht
Postcode en plaats

Geheim: ja / nee*

Geheim: ja / nee*

Straat en huisnummer

Geheim: ja / nee*

Geheim: ja / nee*

Telefoonnummer

Geheim: ja / nee*

Geheim: ja / nee*

Mobiel nummer

Geheim: ja / nee*

Geheim: ja / nee*

Telefoon werk
Email (via dit mailadres ontvangt u
informatie van de school)

Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Geloof
Heeft u een
aansprakelijkheidsverzekering
voor particulieren?

Ja

/

Nee*

Ja

/

Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Noodadressen
Noodadres 1

Noodadres 2

Naam
Relatie tot het kind
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon

Aanmeldingsformulier
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Medisch
Huisarts
Naam Huisarts

Telefoonnummer:

Straat en huisnummer
Naam Huisartsen
Praktijk
Tandarts
Naam
Telefoonnummer

Is uw kind wel eens opgenomen in het ziekenhuis?

Ja

/ nee*

Ja

/ nee*

Ja

/ nee*

Moeten de medicijnen ook op school worden toegediend?

Ja

/ nee*

Is uw kind allergisch?

Ja

/ nee*

Ja

/ nee*

Ja

/ nee*

Ja

/ nee*

Zo ja, wanneer en hoelang?
Staat uw kind onder behandeling van een arts?
Zo ja, waarvoor?
Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, waarvoor

Zo ja, waarvoor
Heeft uw kind een handicap/stoornis/beperking*, die van de school speciale aandacht
vraagt?
Zo ja, welke
Heeft uw kind begeleiding (gehad) van een fysiotherapeut?
Zo ja, van wie
Heeft uw kind begeleiding (gehad) van een logopedist?
Zo ja, van wie
Bijzonderheden ten aanzien van de ondersteuningsbehoefte van uw kind:

Komt er in de familie van het kind dyslexie voor?
Komt er in de familie van het kind hoogbegaafdheid voor?
Is uw kind onderzocht of begeleid door instanties?

ja / nee*
ja / nee*
ja / nee*

Zo ja, door welke instantie?
Heeft er speciaal onderzoek plaatsgevonden?
Zo ja, welk onderzoek?

ja / nee*

Is het kind toelaatbaar verklaard tot een bepaalde vorm van speciaal onderwijs?
Zo ja, welke?
Aanmeldingsformulier

ja / nee*
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* Doorhalen wat niet van toepassing is

Achtergrondinformatie
De babyperiode
Het kind was een te vroeg geboren baby
Het kind was een couveusekindje
Bijzonderheden tijdens de babytijd:

ja
ja

/ nee*
/ nee*

(b.v. veel / weinig huilen, rustig / bewegelijk, angstig, makkelijk / moeilijk contact mee te krijgen)

De peuterperiode
Het kind liep
normaal / vroeg
/ laat*
Het kind sprak op 2-jarige leeftijd in korte zinnen
ja
Het kind had moeite met klauteren en/of springen
ja
Er is sprake van een … ontwikkeling
normale / vertraagde / versnelde*
Bijzonderheden tijdens de peutertijd:

/
/

nee*
nee*

(b.v. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, zindelijkheid, sociale ontwikkeling)

Gegevens voorschoolse historie (peuterspeelzaal PSZ / kinderdagverblijf KDV)
Naam

PSZ / KDV*

Adres
Telefoon
Heeft uw kind deelgenomen aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Ja

/ Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmeldingsformulier
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Tot slot
1. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
3. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn
inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

De ouders/verzorgers/voogden verklaren met ondertekening:









dat er aanvullende, relevante informatie mag worden opgevraagd bij derden: voorschoolse instellingen,
de vorige school, arts of andere instanties; altijd in overleg met ouders/verzorgers
dat ze toestemming geven dat de gegevens van de leerling worden opgenomen in de
leerlingenadministratie van de school en in het leerlingvolgsysteem;
dat ze kennis hebben genomen van de inhoud van de schoolgids;
dat ze kennis hebben genomen van de vrijwillige ouderbijdrage zoals in de schoolgids staat vermeld;
dat ze wel / geen* toestemming geven tot het eventueel plaatsen van foto’s van hun kind op de website
of in de nieuwsbrief;
dat het kind op de inschrijfdatum niet op een andere school staat ingeschreven;
dat in het geval als één ouder/verzorger/voogd ondertekent, deze mede ondertekent namens de andere
ouder/verzorger/voogd;
dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Ouder / verzorger / voogd 1*

Ouder / verzorger / voogd 2*

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening directeur

Aanmeldingsformulier

:
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