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Aanmeldformulier   
We vragen u goed te letten op de spelling van de naam van uw kind. De naam moet precies zo 

geschreven zijn als in het geboorteregister. Dit is belangrijk omdat de namen in de 

administratiesystemen worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

Leerling formulier 

Leerling gegevens  
Burgerservicenummer  

Roepnaam  

Voornaam(en)  

Voorvoegsel  

Achternaam  

Geslacht  V/M 

Woonadres leerling 
Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer                  

E-mailadres   

Geheim adres Ja/nee 

Geheim telefoonnummer Ja/nee 
 

Geboortegegevens 
Geboortedatum  

Geboorteplaats en -land  

Gezindte religie  

Nationaliteit 
Nationaliteit 1  

Nationaliteit 2  

In Nederland sinds  

Medische gegevens 
Medicijngebruik Ja/nee                Zo ja, welke: 

Gebruik medicatie op school Ja/nee                Zo ja, welke: 

Huisarts  

Adres huisarts  

Telefoonnummer huisarts  

Tandarts  

Adres tandarts  

Telefoonnummer tandarts  

Indicaties 
Leerlinggebonden financiering  

Indicatiedatum   

Indicatienummer  

Onderwijssoort indicatie  

Einddatum  
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Ouderformulier 

Gegevens ouder/verzorger 1 
Voornaam  

Voorletters  

Voorvoegsel(s)  

Achternaam  

Relatie tot de leerling  

Burgerlijke staat 
 

Gehuwd/samenwonend/gescheiden/alleenstaand 

Ouderlijk gezag  Ja/nee 

Adresgegevens 
Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer thuis Geheim nummer: ja/nee 

Telefoonnummer werk                  

Mobiel nummer  

E-mailadres   

Geboortegegevens en nationaliteit 
Geboortedatum  

Geboorteplaats en -land  

Gezindte religie  

Nationaliteit  

In Nederland sinds  

Vluchtelingenstatus Ja/nee 

Overige gegevens 
Beroep   

Hoogst genoten opleiding  

Diploma behaald Ja/nee 
Zo nee, hoeveel jaren onderwijs: 

Naam en plaats opleiding  

 

Gegevens ouder/verzorger 2 
Voornaam  

Voorletters  

Voorvoegsel(s)  

Achternaam  

Relatie tot de leerling  

Burgerlijke staat  

Ouderlijk gezag  

Adresgegevens 
Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Telefoonnummer werk  

Mobiel nummer  

E-mailadres   
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Geboortegegevens en nationaliteit 
Geboortedatum  

Geboorteplaats en -land  

Gezindte religie  

Nationaliteit  

In Nederland sinds  

Vluchtelingenstatus  

Overige gegevens 
Beroep   

Hoogst genoten opleiding  

Diploma behaald  

Naam en plaats opleiding  

Gezinssamenstelling 
Plaats in het gezin 1e, 2e, 3e, 4e,…. kind 

Broertjes/zusjes Naam Geboortedatum 

  

  

  

  

Bereikbaarheid in geval van nood 
Naam persoon 1  

Telefoonnummer(s)  

Relatie tot het kind  

Naam persoon 2  

Telefoonnummer(s)  

Relatie tot het kind  

 

Gegevens voorschool of vorige school 
Soort instelling /school MOD, dagverblijf, peuterspeelzaal, reguliere basisschool, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs 

Naam instelling/school  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Toestemming contact 
voorschool/school 

Ja/nee 

Is er een onderwijskundig 
rapport 

Ja/nee 

Is er een Ontwikkelingsvolgmodel 
Jonge Kinderen of 
ontwikkelingsverslag 

Ja/nee 

Publicaties en video 
Toestemming gebruik foto/video 
op website en schoolportaal 

Ja/nee 

Toestemming gebruik foto’s 
(flyer, schoolkrant, schoolgids) 

Ja/nee 

Toestemming gebruik foto/video 
op sociaal media (Facebook, 
Twitter e.d.) 

Ja/nee 
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Nadere gegevens  

Persoonlijkheids- en opvoedingsgegevens 
Culturele achtergrond Nederlands 

Anders, te weten: 

Voertaal thuis  

Zijn er risicofactoren voor dyslexie 
(komt dit voor in de directe familie) 

Ja/nee 
Reden: 

Zijn er risicofactoren voor dyscalculie 
(komt dit voor in de directe familie) 

Ja/nee 
Reden: 

Is er hulp of hulp in het gezin geweest 
via instanties? Bijv. Maatschappelijk 
werk, Integrale Vroeghulp, MEE, 
Jeugdzorg of Jeugdhulp e.d. 

Ja/nee 
Zo ja, door wie en wanneer? 
Contactpersoon: 

Is uw kind onderzocht door bijv. een 
medisch specialist, logopedist, 
fysiotherapeut of instantie. (Integrale 
Vroeghulp Friesland, Pento, MEE, GGZ 
jeugd) 
Is hier een onderzoeksverslag van 
beschikbaar? 

Ja/nee 
Zo ja, door wie en wanneer? 
 
Contactpersoon: 
 
 
Ja/nee 

Is uw kind begeleid door een 
deskundige of instantie? 

Ja/nee 
Zo ja, door wie en wanneer? 
 
Contactpersoon: 

Is uw kind momenteel nog onder 
behandeling of wordt u kind nog 
begeleid? 

Ja/nee 
Zo ja, door wie? 
 
Contactpersoon: 

 

Gegevens en toestemming 
Geeft u toestemming om 
onderzoeksgegevens of relevante 
gegevens bij derden op te vragen? 
 

Ja/nee 

Geeft u toestemming voor het 
inschakelen van het Zorgadviesteam 
bij een eventuele dossieranalyse 
(toetsing, advisering en 
besluitvorming extra ondersteuning 
bij aanmelding) 

Ja/nee 

Geeft u indien van toepassing 
toestemming voor bespreking in het 
Integraal Zorgoverleg: directie, IB’er, 
schoolverpleegkundige en 
schoolmaatschappelijk werk? 
 

Ja/nee 
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Bijzonderheden  
Zijn er bijzonderheden t.a.v. de 
zwangerschap? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de 
gezondheid? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de taal-
spraakontwikkeling? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de 
motorische ontwikkeling? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Denkt u dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft? 

Ja/nee 

Wilt u de bovenstaande 
bijzonderheden mondeling 
toelichten? 

Ja/nee 

 

Aanmelden 
Is uw kind ook op andere scholen 
aangemeld? 

Ja/nee 
Zo ja, welke scholen: 
 

 

Het Centrum van Jeugd en Gezin maakt deel uit van de school. 
Wij hanteren de Friese meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Daarnaast geven wij, indien nodig, een zorgsignaal af in de Verwijsindex Fryslân. De ouders 
worden in dat geval op de hoogte gesteld. 
  
Ondertekening 
Deze ouderverklaring wordt ondertekend door beide ouders.  
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft ondergetekende aan de 
uitgangspunten van de school te respecteren. 
Bij deze aanmelding is de bijlage: “procedure aanmelding” ontvangen. 
 

Ondertekening 

 Ouder/verzorger/voogd Ouder/verzorger/voogd 

Naam   

Plaats   

Datum   

Handtekening   
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BIJLAGE AANMELDINGSFORMULIER: ‘PROCEDURE AANMELDING’ 

 
Aanmelden van nieuwe leerlingen  
Alle kinderen kunnen aangemeld worden bij onze school, met uitzondering van ernstig meervoudig 
gehandicapte kinderen. Voor aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van 
de school.  
We ontvangen u graag voor een eerste kennismakingsgesprek en u krijgt een rondleiding door de 
school. Wilt u vervolgens overgaan tot aanmelden van uw kind dan zien we deze schriftelijke 
aanmelding graag uiterlijk op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden tegemoet. Dit geeft ons de tijd om 
samen met u te kijken of uw kind zonder aanvullende informatie geplaatst kan worden op school. 
Mocht dat het geval zijn dan schrijven we uw kind in en krijgt u een melding van inschrijving van ons.  
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag  
Geeft u in uw schriftelijke aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan 
onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Hierbij gebruiken we vooral uw 
informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk 
aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. We nodigen u uit om een vervolggesprek 
met ons aan te gaan.  
Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra 
ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan 
worden.  
Om duidelijk in beeld te krijgen waar de ondersteuningsbehoefte zit vullen zowel de ouders, als de 
voorschoolse voorziening het Vraag Profiel Instrument in.  
De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het dossier, de 
advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject.  
Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum zelf 
kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van inschrijving van ons.  
 
Wat gebeurt er als uw kind niet plaatsbaar is op onze school?  
Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons op school dan gaan we, in overleg met u als ouders, op 
zoek naar een passende school.  
Het bestuur heeft hierin een zorgplicht en er zijn twee opties mogelijk.  
De school bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. 
Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde 
schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school.  
Het kan dan zijn dat uw kind welkom is op een andere basisschool die de gewenste ondersteuning 
wel kan bieden.  
Ook kan het zijn dat uw kind wordt aangemeld bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het SBO 
(Speciaal Basisonderwijs)  
Na het onderzoek naar de passende school doet de school (in samenwerking met het Zorg Advies 
Team) u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind wel de juiste ondersteuning kan bieden 
en die bereid is om uw kind toe te laten.  
Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van uw kind, dan heeft hij of zij 
recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.  
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Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?  
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing zoals hier boven beschreven. De 
ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een 
passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een 
plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 
1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind wordt tijdelijk ingeschreven op de school van 
aanmelding. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de 
nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen!  
 
Wat volgt na de aanmelding en inschrijving van uw kind.  
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het in totaal maximaal 10 dagdelen proefdraaien op school. 

 

Onze gewoonte is om de eerste keer ouders en kind samen uit te nodigen bij het proefdraaien. De 

tweede keer vinden de meeste kinderen het al erg leuk om alleen te gaan. Mocht het nodig zijn om 

vaker proef te draaien, kan dat in overleg. 


