Aanmeldformulier
OBS De Opstap
De Ommegang 11a
9822 AZ Niekerk
0594-500089
directie-deopstap@quadraten.nl

Intakegesprek
Datum:
Inschrijfdatum:
1. Leerlinggegevens
Achternaam + voorvoegsel

M/V
(omcirkelen)

Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Land van herkomst (geboorteland)
Datum in Nederland
Adres
Postcode + woonplaats

Geheim: ja / nee

Telefoonnummer

(omcirkelen)

Burgerservicenummer
(Paspoort/id-kaart of bewijs van gemeente overleggen)

Geloofsovertuiging
Aantal kinderen in het gezin
Noodnummer(s) en van wie ze zijn

Peuterspeelzaal / kinderopvang
bezocht? Zo ja, welke?
Is ingeschreven geweest bij een andere
Z
school:
Geeft u toestemming voor opvragen
gegevens bij school/peuterspeelzaal:

Ja / Nee

Welke?

Ja / Nee

Welke:

(omcirkelen)

Ja / Nee
(omcirkelen)
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Huisarts:

Geeft u toestemming voor plaatsen van
foto’s e.d.

Schoolgids/informatieboekje
Nee
Schoolwebsite
Nee
(Digitale) nieuwsbrieven
Nee
Social Media Accounts van school
Nee

Ja /
Ja /
Ja /
Ja /
(omcirkelen)

2. Persoonlijke gegevens ouder/ voogd / verzorger
Eerste ouder / verzorger

Tweede ouder / verzorger

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum / geslacht

M/V

M/V

(omcirkelen)

(omcirkelen)

Geboorteplaats
Geboorte land
Burgerlijke staat
Relatie tot het kind
Wettelijk gezag

Indien afwijkend:

Moeder / vader / .…………….

Moeder / vader / ……………..

(omcirkelen)

(omcirkelen)

Ja / Nee

adres

Postcode en plaats
Telefoonnummer
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Emailadres
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald. Indien nee,
aantal jaren in opleiding

Ja / Nee

Ja / Nee

(omcirkelen)

(omcirkelen)

Naam van de opleiding/school

2

Ja / Nee

Beroep
Werkzaam bij:

3. Medische gegevens (Omcirkel het antwoord dat van toepassing is)
Is uw kind zindelijk

Ja / Nee

Is uw kind slechtziend

Ja / Nee

Is uw kind slechthorend

Ja / Nee

Is uw kind wel eens behandeld door een fysiotherapeut

Ja / Nee

Is uw kind wel eens behandeld door een logopedist

Ja / Nee

Is uw kind allergisch

Ja / Nee

Zo ja waarvoor:
Is uw kind wel eens onderzocht door specialisten / instanties zoals
CJG, psycholoog, orthopedagoog:

Ja / Nee

Zo ja, welke en wanneer:
Ik geef toestemming om contact met bovenstaande instanties op te
nemen

Ja / Nee

4. Persoonlijkheidsgegevens
Zijn er bijzondere persoonlijkheidskenmerken bij uw kind waar de
school van op de hoogte moet zijn

Ja / Nee

Zo ja , welke:

5. Globale indruk
Kruis in het onderstaande lijstje aan wat u in uw kind herkent. Mijn kind is:
□

spontaan

□

zelfverzekerd

□

teruggetrokken

□

makkelijk

□

opgewekt

□

somber

□

vermoeiend

□

lawaaierig

□

driftig

□

veeleisend

□

uitdagend

□

verlegen

□

levendig

□

agressief

□

passief

□

druk

□

ontspannen

□

gespannen

□

open

□

jaloers

□

vrolijk

□

rustig

□

angstig

□

……………….
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6. Welbevinden en redzaaamheid: lekker in je vel zitten.
Invullen gaat als volgt:
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden
- Ja, dat klopt (meestal) wel voor mijn kind
- Soms
- Nee, dat klopt (meestal) niet voor mijn kind
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:
Ja

Soms

Nee

Heeft plezier in het leven

□

□

□

Heeft zin om naar school te gaan

□

□

□

Kan zich met weinig hulp aan- en uitkleden

□

□

□

Naar de wc gaan

□

□

□

Houdt van spelen

□

□

□

Vraagt hulp als dat nodig is

□

□

□

Voelt zich gemakkelijk in de groep

□

□

□

Speelt graag met andere kinderen

□

□

□

Helpt andere kinderen

□

□

□

Houdt zich aan afspraken

□

□

□

Heeft vaak ruzie

□

□

□

Kan goed duidelijk maken wat hij/zij wil

□

□

□

Is fit en gezond

□

□

□

Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind die wij als school over uw kind dienen te
weten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te laten aansluiten: Ja / Nee
Ruimte voor opmerkingen / toelichting:
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Ondertekening

Dit document is naar waarheid ingevuld, bij ondertekening conformeert u zich aan de op
school geldende protocollen en schoolafspraken zoals vermeld in de schoolgids en in het
schoolondersteuningsprofiel.
Datum: ----------/------/-----------

Naam vader/ verzorger/ voogd: ………………………………………………………

Handtekening:

Naam moeder/ verzorger/ voogd:………………………………………………….

Handtekening:

Bij verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: In te vullen door de
ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………… Voorna(a)m(en)
………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum …………………………………………………………..

Om

/ Ov

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
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.

Categorie
O1

-

O2

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk
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

O3-

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
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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 leerlingadministratie 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
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger

………………………………………………………………………………………..

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond

Categorie
O1

-

O2

-

-

O3-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk
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
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
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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 leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..
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