Aanmelding van leerling op een basisschool (zij instroom)
Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en
moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden.
Voor de inschrijving van een leerling op een school heeft dit gevolgen. De school zal, voordat uw kind
wordt ingeschreven, moeten bekijken of de benodigde ondersteuning kan worden geboden.
Hiervoor is informatie nodig. Via dit aanmeldingsformulier wordt u gevraagd om een beeld van uw kind te
geven. Daarnaast kan de school informatie opvragen bij andere instanties. U heeft een wettelijke
informatieplicht om volledige en juiste informatie te verschaffen. Als u hieraan voldoet heeft de school
waar u uw kind aanmeldt een wettelijke trajectplicht, om te zorgen dat een passende school wordt
gevonden. In de meeste gevallen zal dat de school van aanmelding zijn. Als dit niet zo is, wordt uitgezocht
welke scholen wel de goede begeleiding kunnen bieden.
Het aanmeldformulier is opgebouwd uit 4 aandachtsgebieden:
1. algemene gegevens
2. kindgegevens
3. schoolontwikkeling
4. medische bijzonderheden
Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra
ondersteuning nodig heeft en of de school de juiste begeleiding kan bieden. Indien nodig kan de periode
van 6 weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens op dit aanmeldformulier èn informatie ingewonnen bij de
huidige basisschool van het kind.
Dit aanmeldingsformulier is bestemd voor leerlingen die al een basisschool bezoeken. Het gaat om
leerlingen die verhuizen naar een andere basisschool. Het formulier wordt ingevuld minimaal 10 weken
voor de gewenste start op de nieuwe basisschool. Op deze wijze krijgt de school actuele informatie.

1-4

Aanmeldformulier voor de basisschool

Ondergetekenden melden hun kind aan bij basisschool:
……………………………………………………………………………………………(naam / plaats school)
Respecteert u de grondslag van deze school? ja / nee
Gegevens kind
Achternaam

:………………………………………………………

Roepnaam

:……………………………………………..

Geboortedatum :…………………………………………Nationaliteit: ………………………………………
Godsdienst

: …………………………………………….

Woont bij

:

Adres

:……………………………………………………..

ouders / verzorgers / moeder / vader

Telefoon:………………………………………………..
Spreektaal thuis 1: …………………………………………Spreektaal thuis 2:………………………………………
(Indien van toepassing) Sinds wanneer is uw kind woonachtig in Nederland?........................................................................
Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder bezocht?
Telefoon
:…………………………….
Naam
:……………………………………………………………
Te
:…………………………………………………
Is uw kind ingeschreven op een andere school?

ja / nee

ja/nee

Naam school van herkomst:
……………………………………………..
Plaats:…………………………………….
Volgt onderwijs sinds:

……………………………………………………..

Heeft u uw kind ook aangemeld bij een andere school of scholen?
Zo ja, welke

ja / nee

:………………………………………………………..

Welke school is de school van uw eerste voorkeur?...................................................................
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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Gegevens kind
De sterke kanten van mijn kind zijn:

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?
Kunt u dit kort toelichten?

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en / of bevalling?
Zo ja, kunt u dit kort toelichten?

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

ja / nee

Schoolontwikkeling
Naam huidige (basis-)school:
Adres:

Telefoonnummer:

In welke jaargroep zit uw kind momenteel?
toepassing is)

1 2 3 4 5 6 7 8*

(* omcirkelen wat van

Is uw kind op enig moment gedoubleerd?
toepassing is)
Zo ja in welke jaargroep

1 2 3 4 5 6 7 8*

(* omcirkelen wat van

Zijn er over de schoolontwikkeling tot nu toe bijzonderheden?
toelichten?

ja / nee

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

ja / nee

Kunt u dit

Heeft uw kind medische handelingen nodig?
toelichten?

ja / nee

Kunt u dit kort

Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking?
toelichten?

ja / nee

Kunt u dit kort

Heeft uw kind een allergie?
toelichten?

ja / nee

Kunt u dit kort

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

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

ja / nee

Kunt u dit kort

periode
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