Aanmeldformulier voor Rkbs St. Willibrordus te Coevorden

1. Persoonsgegevens kind
Achternaam
: ____________________
Roepnaam
: ____________________
Voornamen (voluit)
: ____________________
Adres
: ____________________
Postcode/plaats
: ____________________
BSN / Sofinummer
: ____________________
Geslacht
: M/V
*Sinds wanneer is uw kind woonachtig in Nederland
Spreektaal thuis
Wordt uw kind tweetalig opgevoed? ja / nee

Geslacht
: ____________________
Geboortedatum : ____________________
Geboorteplaats
: ____________________
Geboorteland*
: ____________________
Nationaliteit
: ____________________
Kerkelijke gezindte : ____________________
: ____________________
: ____________________

2. Persoonsgegevens ouder(s) / verzorger(s)

Achternaam
Roepnaam
Telefoon thuis
Mobiel

Ouder / verzorger 1
: ________________________
: ________________________
: ________________________
: ________________________

Ouder / verzorger 2
: ________________________
: ________________________
: ________________________
: ________________________

3. Gezinsgegevens
3.1 Andere kinderen in het gezin:
Naam:
j/m
1. _______________ ___
2. _______________ ___

geb. datum:
Naam:
j/m geb. datum:
______________ 3. _______________ ___ ______________
______________ 4. _______________ ___ ______________

3.2 Is er sprake van gescheiden ouders? ja / nee
Zo nee, sla onderstaande vragen over en ga door naar vraag 3.3.
Zo ja, ga verder met onderstaande vragen.
Bij wie woont uw kind?
 ouder / verzorger 1
 ouder / verzorger 2
 wisselend bij beide ouders / verzorgers
 anders, nl________________________
Bij wie berust het ouderlijk gezag*?
 ouder / verzorger 1
 ouder / verzorger 2
 gedeeld ouderlijk gezag
*Gelieve een kopie van de gerechtelijke uitspraak, waarin is vastgelegd hoe het ouderlijk gezag is geregeld, samen met dit
aanmeldingsformulier in te leveren.
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3.3 Welke van de onderstaande situaties is voor het aangemelde kind van toepassing?
(vakje aankruisen en bij * doorstrepen wat niet van toepassing is)

 Uw kind verblijft in een internaat / pleeggezin *
 Uw kind is geadopteerd
 De vader / moeder / beide ouders * is/zijn langdurig ziek
 De vader / moeder / beide ouders * oefent / oefenen het schippersbedrijf uit of heeft / hebben
dit uitgeoefend
 Ons gezin leidt een trekkend bestaan (woonwagenbewoners, zigeuners)
 Vader / moeder / beide ouders * heeft / hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond,
nl_________________
 Vader / moeder / beide ouders * is / zijn asielzoeker
 Vader / moeder / beide ouders * heeft / hebben een vluchtelingenstatus
 Geen van bovenstaande situaties is van toepassing
Evt. toelichting: ___________________________________________________________________
3.4 Andere gegevens over de gezinssituatie van uw kind die van belang zijn:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Gegevens voorschoolse periode (alleen voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden)
4.1 Bezoekt / bezocht uw kind:
 peuterspeelzaal
 kinderdagverblijf
 gastouder
 geen van bovenstaande punten
4.2 Heeft uw kind gebruik gemaakt van VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie)? ja / nee
Zo ja, mijn kind heeft meegedaan aan de volgende VVE projecten:
 Piramide
 Bas
 Uk en Puk
 anders, nl____________

5. Gegevens vorige school (alleen voor kinderen die 4 jaar of ouder zijn)
5.1 Gegevens vorige school
Naam school
: ______________________ Onderwijs sinds
: ________________
Adres
: ______________________ Datum laatste schooldag
: ________________
Postcode / plaats: ______________________ Laatst gevolgde groep / leerjaar : ________________
Telefoon
: ______________________
5.2 Wat is de reden van de schoolwisseling: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5.3 Heeft uw kind op de vorige school extra ondersteuning ontvangen? ja / nee
Zo ja, op welk(e) gebied(en)? __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.4 Heeft uw kind al eens een groep / leerjaar gedoubleerd? ja / nee
Zo ja, in welke groep / leerjaar: _____
Reden doublure: ____________________________________________________________________
* Gelieve de volgende documenten samen met dit aanmeldingsformulier in te leveren:
- Onderwijskundig rapport (op te vragen bij de vorige school)
- Uitdraai van het Leerlingvolgssysteem ( op te vragen bij de vorige school)

6. Medische gegevens
6.1 Is er bij uw kind sprake van:
 ziekte nu en / of in het verleden
 behandeling specialist
 opname ziekenhuis
 allergieën
 medicijngebruik
 lichamelijke beperking
 verstandelijke beperking
 taal-/spraakprobleem
 visuele beperking (zicht)
 auditieve beperking (gehoor)
 motorische problemen
 epilepsie
 diabetes
 anders, nl _________________
 geen van bovenstaande punten
6.2 Zo ja, gelieve deze hieronder nader te omschrijven:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Ontwikkelingsgegevens
7.1 Is er bij uw kind sprake van een:
 ontwikkelings-/gedragsstoornis
 leerprobleem
 concentratieprobleem
 faalangst
 hechtingsstoornis
 andere belemmering voor het leren waarmee in school rekening moet worden gehouden
 geen van bovenstaande punten
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7.2 Zo ja, gelieve deze hieronder nader te omschrijven:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.3 Is uw kind overdag zindelijk? ja / nee
7.4 Krijgt/kreeg uw kind een bepaalde vorm van hulpverlening, begeleiding of therapie? ja / nee
7.5 Zo ja, gelieve deze hieronder nader te omschrijven:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Onderwijsbehoeften
8.1 Mijn kind heeft nodig:
Een leerkracht die: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Een groep die: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Een school die: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Middelen die: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8.2 Als ouder(s) heb / hebben ik / we nodig: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
8.3 Mijn kind kan goed: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8.4 Mijn kind vindt het moeilijk om: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Overige
9.1 Waarom kiest u voor onze school (meerdere antwoorden mogelijk)
 Vanwege de kwaliteit van het onderwijs
 Vanwege de katholieke grondslag
 Vanwege de sfeer
 Vanwege het gebouw
 Omdat vriendjes en / of vriendinnetjes op deze school zitten
 Omdat wij het belangrijk vinden dat ons kind in de eigen wijk naar school gaat
 Anders, nl_________________________________________________________
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9.2 Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld? ja / nee
9.3 Zo ja, welke school / scholen? _______________________________________________________
9.4 Welke school is de school van uw eerste voorkeur? _____________________________________
10. Toestemmingsverklaring en ondertekening ouder(s) / verzorger(s)
De ouder(s) / verzorger(s) verklaren dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Verder geven de ouder(s) / verzorger(s) toestemming aan de Willibrordusschool om:
- gegevens op te vragen bij de vorige school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en / of andere instanties;
- bij eventuele ongevallen medische hulp voor hun kind in te schakelen;
- video-opnames te maken in de groep in het kader van onderwijskundige doeleinden;
- foto’s van hun kind te maken in de klas en / of te plaatsen op de website van de school;

Dit formulier is naar waarheid en volledig ingevuld door:

____________________________________
Naam (vader, pleegvader, stiefvader)

____________________________________
Naam (moeder, pleegmoeder, stiefmoeder)

____________________________________ ____________________________________
Handtekening (vader, pleegvader, stiefvader) Handtekening (moeder, pleegmoeder, stiefmoeder)
Handtekening van beide ouders (die het gezag over het kind dragen) is verplicht

Datum : _____________________________

Plaats: ______________________________
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