Inschrijfformulier cbs ‘de Höchte’
1. De ouder(s)/verzorger(s) van de bij punt 2 genoemde leerling vragen toelating tot cbs

‘de Höchte’.

2. De leerling
Achternaam

...........................................

Voorvoegsel(s)

Voornamen

........................................ .........................................................................................

Roepnaam

...........................................

Geslacht

M/V

Straat

...........................................

Huisnummer

..................................................

Postcode:

……………………………….

Woonplaats

………………………….. ............

Telefoon 1

...........................................

 privé  zakelijk

 geheim

Telefoon 2

...........................................

 privé  zakelijk

 geheim

Geboortedatum

...........................................

Geboorteplaats …. ………………………………..

Geboortegemeente

...........................................

Geboorteland …. ................................................

Nationaliteit

...........................................

Huisarts: ……………………………………………

Indien niet in Nederland geboren, sinds ........................ in Nederland
BSN (Sofi)-nummer* ...........................................
* kopie van zorgpas of belastingdienst bijvoegen

Kerkelijke gezindte: ............................................

Zorgverzekeraar: ……………………………………..

Verzekeringsnummer: …………………………….

Medische gegevens
Is er sprake van bijzondere ziekten?

 ja

 nee

Zo ja, wat moet de school daarvan weten? ...................................................................................................
Is er sprake van allergieën?

 ja

 nee

Zo ja, welke en op welke manier moet de school daar rekening mee houden? ...........................................
Zijn er problemen met de functie van zintuigen?

 ja

 nee

Zo ja, welke? ..................................................................................................................................................
Is het kind gauw vermoeid?

 ja

 nee

Is het kind onder behandeling van bepaalde specialisten?

 ja

 nee

Zo ja, bij welke? .............................................................................................................................................
Gebruikt het kind medicijnen?

 ja

 nee

Zo ja, waarvoor? ............................................................................................................................................
Is het kind zindelijk?

 ja

 nee

Mag uw kind zonder bezwaar meedoen aan sport en spel?

 ja

 nee

Komen er in de familie leesproblemen voor?

 ja

 nee

Zo ja, bij wie? …………………………………………………………………………………………………………
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3.

De ouder(s) / verzorger(s) / gezinssamenstelling
Gegevens van eerste ouder of verzorger

Gegevens tweede ouder of verzorger

: ..............................................................

..................................................................

Voorna(a)m(en):.............................................................

..................................................................

Achternaam

Geslacht

m

 v

m

 v

Adres

: ..............................................................

..................................................................

Woonplaats

: ..............................................................

..................................................................

Mobiel

: ..............................................................

..................................................................

: ...............................................................

..................................................................

Geboorteland: ...............................................................

……………………………………………….

Geboortedatum: .............................................................

..................................................................

Burgerlijke staat: ...........................................................

..................................................................

Hoogst genoten opleiding: .............................................

..................................................................

Naam van de school: .....................................................

..................................................................

Plaats/land van de school: .............................................

..................................................................

Email adres

Diploma behaald:

 ja

 nee

 ja

Jaar waarin het diploma behaald is: ..............................

 nee

..................................................................

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:

Beroep:

..............................................................

..................................................................

...............................................................

..................................................................

Werkzaam bij bedrijf: ………………………………………

………………………………………………..

Contactpersoon bij afwezigheid ouder of verzorger
Naam

: ..............................................................

Telefoon

: ..............................................................

Eenoudergezin

 ja

 nee

Verblijft het kind in pleeggezin

 ja

 nee

Indien ja, naam en adres van de toeziend voogd: ……………………………………………………………
Welke taal of talen (anders dan Nederlands) is de voertaal in het gezin? ....................................................
 ja

Er wordt in het gezin dialect gesproken met de kinderen

 nee

Gezinssamenstelling
Plaats van het kind in het gezin: 1e, 2e, 3e, … kind
Aantal kinderen:

jongens …

meisjes …
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4. Voorgeschiedenis
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?

 ja

 nee

Heeft uw kind een kinderdagverblijf / crèche bezocht?

 ja

 nee

Heeft uw kind hiervoor op een andere school ingeschreven gestaan?

 ja

 nee

Naam van de laatst bezochte school .................................................................................................
Directeur .............................................................................................................................................
Adres van de school ...........................................................................................................................
Postcode / woonplaats .......................................................................................................................
Telefoon..............................................................................................................................................
Overige opmerkingen .........................................................................................................................

__________________________________________________________________________
De ouders/verzorgers geven toestemming voor nader onderzoek als er zich problemen voordoen in het
leren of de ontwikkeling van het kind. Gegevens, die voortkomen uit nader onderzoek door externe
instanties, voorschools of tijdens de schoolperiode, worden aan de school doorgegeven en overlegd,
zodat er in het leertraject en omgang met de leerling rekening mee gehouden kan worden.
De ouders/verzorgers geven toestemming om foto’s, onder vermelding van de voornaam van het kind,
op de website www.dehochte.nl te plaatsen.

Hierbij verklaar ik dat mijn/ons kind alleen staat ingeschreven op de christelijke basisschool
“de Höchte” te Alteveer.
Bovenstaande gegevens zijn ingevuld door ……………………………………..

datum ……………………

Handtekening ouder / verzorger:
................................................................
(in te vullen door de directie)
Hierbij verklaart de heer/mevrouw ……………………………………………………………………
dat de bij punt 2 genoemde leerling wordt toegelaten tot:
Naam

.......................................................................................................................................

Groep

...........................................

Het betreft een inschrijving
 regulier

...........................................

 met extra zorg (zie bijlage extra zorg)
 met extra zorg en leerlinggebonden financiering
 voor onbepaalde tijd .........................................
 voor bepaalde tijd, nl. van……….tot ...................
Handtekening directeur:
………………………………………………
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KIJKLIJST OUDERS
Naam van uw kind ………………………………………….……………………………………………………..
Ingevuld door ……………………………………………….………… datum ………………...………………..
1. Globale indruk
Kruis in het onderstaande lijstje aan wat u in uw kind herkent.
Mijn kind is:
0 spontaan
0 opgewekt
0 driftig
0 levendig
0 ontspannen
0 vrolijk

0 zelfverzekerd
0 somber
0 veeleisend
0 agressief
0 gespannen
0 rustig

0 teruggetrokken
0 vermoeiend
0 uitdagend
0 passief
0 open
0 angstig

0 makkelijk
0 lawaaierig
0 verlegen
0 druk
0 jaloers
0 lief

0 anders, n.l.: …………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Welbevinden en redzaamheid: lekker in je vel zitten
Invullen gaat als volgt; per uitspraak zijn er 3 antwoordmogelijkheden:
- ja, dat klopt (meestal) voor mijn kind
- soms
- nee, dat klopt (meestal) niet voor mijn kind
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:

ja

- 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
- is gemotiveerd om te leren
- kan enige tijd geconcentreerd werken/spelen
- vraagt hulp als dat nodig is
- voelt zich gemakkelijk in een groep
- speelt graag met andere kinderen
- helpt andere kinderen
- houdt zich aan afspraken
- is zeker van zichzelf
- heeft vaak ruzie
- kan goed duidelijk maken wat hij/zij wil
- is fit en gezond

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soms

nee

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hierbij verklaart ondergetekende dat bovenstaande gegevens juist zijn,
Handtekening ouder(s)/voogd(en)¹ die het (gezamenlijk²) gezag over het kind uitoefenen:
Ondertekening
Plaats: ………………….

Plaats: ………………….

Ouder/voogd 1

Ouder/voogd 2

…………………………..

………………………

¹ SVP doorhalen wat niet van toepassing is
² Als u als ouder alleen gezag over het kind uitoefent, verzoeken we u ‘gezamenlijk’ door te strepen
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