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Bijlage aanmeldingsformulier                         ………………….……………….... (naam kind) 

                           
……………………………….(geboortedatum) 

 
                        ...............................................................(m/v) 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met onderstaand formulier doen wij bij u als de personen die uw kind het beste kennen navraag naar een groot aantal 
persoonlijke gegevens. Deze zijn van belang om te kunnen bepalen of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft 
waarmee wij rekening dienen te houden.  
 

A. Schoolloopbaan (alleen invullen bij een zij-instromer) 

Op welke school volgt uw kind momenteel les? 
Regulier Basisonderwijs / Speciaal Basisonderwijs / Speciaal Onderwijs / Anders? 

Naam huidige school: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoon: 
Emailadres: 
Naam Directeur: 
Naam Intern Begeleider: 
Naam Groepsleerkracht: 

In welke groep volgt uw kind op dit ogenblik les? 

Maakt uw kind gebruik van de voor- of naschoolse opvang? 

Ontvangt uw kind extra ondersteuning bij het leren? 
Zo ja, waarvoor? 

 ADHD             

 PDD/NOS                     

 Asperger                      

 NLD                             

 Dyslexie                       

 Dyscalculie                   

 Gedrag                        

 Anders 

Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 
Is er een verklaring/rapport aanwezig?                          Ja / Nee 

Door wie is de extra ondersteuning verzorgd? 
Hoe lang doen zich al problemen voor? 
Heeft de extra ondersteuning effect gehad? 
Is de extra ondersteuning ook nodig op onze school? 

Is er een handelingsplan gemaakt voor uw kind? 
Zo ja, wilt u een kopie ervan opsturen of meebrengen naar het intakegesprek. 
 

Heeft er een wisseling van school plaats gevonden gedurende de schoolloopbaan van uw kind? 
Zo ja, hoe vaak? 
Wanneer en waarom? 
 

Heeft uw kind een jaar overgedaan op school? 

Heeft uw kind een jaar overgeslagen op school? 

Wat is de reden dat u uw kind op onze school geplaatst wilt hebben? 
 

Hebben er in de leefsituatie van uw kind ingrijpende gebeurtenissen plaats gevonden? 

 overlijden    (van:   ) 

 langdurig/ernstige ziekte  (van:   ) 

 relatieproblemen 

 werkeloosheid   (van:   ) 

 financiële problemen 

 oorlogsgeweld/trauma 

 anders, nl. ………………………………………………………….. 
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B. Voorgeschiedenis (alleen bij instroom 4-jarigen) 

Zijn er opvallende zaken/bijzonderheden te vermelden over: 

 Zwangerschap 
 

 Bevalling 
 

Waren er bijzondere gebeurtenissen in het leven van uw kind als baby/peuter?  
 
 

Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht? 
Zo ja, vanaf welke leeftijd? 
Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/gastouder: 
Adres : 
Postcode + woonplaats: 
Telefoon: 

 
C. Medische gegevens 

Gebruikt uw kind medicijnen?                                                           
Zo ja, welke:   
 

Wordt uw kind begeleid door een:  
Fysiotherapeut            ja/nee            naam:  
   
Ergotherapeut                       ja/nee            naam:  
             
Logopedist          ja/nee            naam:    
        

 
D. Redzaamheid 

Hoe is de zelfredzaamheid van uw kind? 
 

Is uw kind zindelijk? 
 

Kan uw kind zichzelf redden op het toilet? 
 

 
E. Persoonlijkheidsgegevens 

Wat kunt u vertellen over het karakter van uw kind?  
 
 
 

 
F. Opvoeding 

Zijn er dingen in de opvoeding die voor ons van belang zijn? 
 

 
G. Taalontwikkeling. 

Spreekt uw kind Nederlands/dialect/andere taal? 
 

Hoe is de taalontwikkeling van uw kind verlopen? 
 

Is er sprake van dyslexie in de familie? 
 

 
H. Denkontwikkeling. 

Heeft uw kind een uitgesproken interesse, zo ja, welke? 
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I. Motoriek. 

Hoe is de motorische ontwikkeling van uw kind verlopen?  

Heeft uw kind al een voorkeurshand? 
En zo ja, welke? 
 

Zijn er volgens u opvallende zaken met de motoriek van uw kind? Zo ja, welke? 
 

 
J. Sociale vaardigheden. 

Hoe is het gedrag van uw kind?     
 

Kan het kind goed samen spelen met eventuele broertjes/zusjes en/of andere kinderen? 
 

Welke kinderen kent uw kind al op onze school? 
 

 
K. Spelontwikkeling. 

Wat zijn de favoriete spelactiviteiten van uw kind, binnen en buiten? 
 

Speelt uw kind liever alleen of samen? 
 

 
L. Is er nog iets dat u graag kwijt wilt over uw kind? 

 
 
 

 
 
Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van dit formulier! 
 
Toestemming 

 Geeft u toestemming tot het inwinnen van informatie over uw kind bij derden?   Ja / Nee 
 

Toelichting 

Op dit formulier worden veel gegevens van U gevraagd. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Verklaring 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat (gaan) ermee akkoord dat 
de gegevens eventueel kunnen worden gecontroleerd. 
 
Datum    ……../……../……. 
 
Naam van de ouder/verzorger                             Naam van de ouder/verzorger 
 
……………………….……………………..             ……………………….…………………….. 
 
Handtekening                                                       Handtekening 
 
……………………….……………………..             ……………………….…………………….. 
 
E-mailadres                                                          E-mailadres 
 
……………………….……………………..             ……………………….…………………….. 
 
Telefoonnummer                                                  Telefoonnummer 
 
……………………….……………………..             ……………………….…………………….. 
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