Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Dit formulier dient door de ouders te worden ingevuld.
1. Algemene gegevens
Naam school:
Naam leerling:
Geboortedatum leerling:
Adres:
Telefoonnummer:
Datum kennismakingsgesprek:
Aanwezigen bij gesprek:
2. Voorschoolse ontwikkeling
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?

ja / nee

Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?

ja / nee

Is uw kind bij een andere school ingeschreven of heeft uw kind
een andere school bezocht?

ja / nee

Indien van toepassing naam, adres en leidster(der)/leerkracht vermelden:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Zijn er bij het consultatiebureau opvallende zaken geconstateerd?

ja* / nee

Is de ontwikkeling van uw kind tot nu toe normaal verlopen?

ja / nee*

Denkt u dat er facetten zijn in het gedrag van uw kind,
waarvoor op school extra aandacht nodig is?

ja* / nee

Wordt uw gezin begeleid door Jeugdzorg of andere
opvoedingsondersteunende instanties?

ja* / nee

Indien van toepassing naam en adres vermelden:
______________________________________________________________________________________
Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden

3. Medische gegevens
Zijn er bijzonderheden te melden omtrent de zwangerschap?

ja* / nee

* uw antwoord toelichten in de vakken waar bijzonderheden kunnen worden vermeld.
1

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Zijn er bijzonderheden te melden omtrent de bevalling?

ja* / nee

Heeft uw kind te maken gehad met gezondheidsproblemen (ziektes)?

ja* / nee

Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden

Gebruikt uw kind medicijnen?

ja* / nee

Maakt uw kind gebruik van logopedie?

ja* / nee

Maakt uw kind gebruik van fysiotherapie?

ja* / nee

Heeft uw kind gehoorproblemen?

ja* / nee

Heeft uw kind gezichtsproblemen?

ja* / nee

Heeft uw kind bepaalde allergieën?

ja* / nee

Is uw kind zindelijk?

ja / nee*

Is uw kind onder behandeling (geweest) van een (kinder)arts?

ja* / nee

Indien van toepassing naam en werkadres vermelden:
______________________________________________________________________________________
Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden

4. Familiekenmerken
Hieronder aangeven welke kenmerken in de familie voor komen
Dyslexie

ja / nee

Zo ja, bij wie? _____________________

Dyscalculie

ja / nee

Zo ja, bij wie? _____________________

ADHD

ja / nee

Zo ja, bij wie? _____________________

Autisme en aanverwante stoornissen

ja / nee

Zo ja, bij wie? _____________________

* uw antwoord toelichten in de vakken waar bijzonderheden kunnen worden vermeld.
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Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden

5. Schoolbeleving
Heeft uw kind zin om naar school te gaan?

ja / nee*

Denkt u dat uw kind het goed aankan op school?

ja / nee*

Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig heeft?

ja* / nee

Zijn er nog zaken die niet benoemd zijn, maar mogelijk belemmeringen
op kunnen leveren voor het volgen van onderwijs?

ja* / nee

Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden

5. Ondertekening
Met het ondertekenen van dit formulier verklaren ouder(s)/verzorger(s) dit
aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens geven ouders hierbij de
school toestemming voor het verzamelen en/of opvragen van relevante informatie bij de
voorschoolse voorziening en/of externe instantie(s), om de ondersteuningsbehoefte van
het kind vast te stellen.
Datum van aanmelding:

Datum van ontvangst:

___________________________________

___________________________________

Naam ouder(s)/verzorger(s):

Namens de school (naam en functie):

___________________________________

___________________________________

Handtekening(en):

___________________________________

Handtekening:

___________________________________

* uw antwoord toelichten in de vakken waar bijzonderheden kunnen worden vermeld.
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Toelichting bij de procedure voor het aanmelden van leerlingen.
(informatie voor ouders)
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Ouders melden
hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de
school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen school, een andere basisschool
of een school voor speciaal (basis)onderwijs binnen de regio regelen. De school heeft
hierbij een zorgplicht.
Als de school waar ouders hun kind aanmelden niet voldoende ondersteuning kan
bieden, dan regelt de school extra ondersteuning in de klas of een plek op een
andere school of de plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Ouders hoeven dus niet
meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke
indicatiesystematiek is afgeschaft. Om goed inzicht te krijgen in de
ondersteuningsbehoefte van kinderen moet de basisschool, voordat het kind kan
worden ingeschreven, voldoende informatie hebben over de mogelijkheden en de
situatie van het betreffende kind.
In de Wet Passend Onderwijs is geregeld dat:
- aanmelding van een leerling altijd schriftelijk met het aanmeldingsformulier van
de school moet gebeuren;
‐ de school na aanmelding 6 weken de tijd heeft om te onderzoeken of deze
aangemelde leerling plaatsbaar is;
‐ wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn
met 4 weken worden verlengd.
Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling ingeschreven kan worden en dus
plaatsbaar is op een school van Scholengroep Perspectief vraagt de school bij de
aanmelding aanvullende informatie. Deze gegevens verzamelt de school via:
- de door of met de ouders ingevulde vragenlijst;
- informatieoverdracht van de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of
kinderopvang);
- aanvullende gegevens van de GGD of onderzoeksgegevens van een externe
instantie (indien nodig en van toepassing).
In het merendeel van de aanmeldingen van nieuwe leerlingen zal de informatie, die
wordt verstrekt door de ouders en de voorschoolse voorziening, voldoende zijn om
over te gaan tot inschrijving en/of plaatsing en kan het besluit hiertoe vlot worden
genomen.
Indien blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school in de
basisondersteuning kan bieden, dan wordt door de school contact opgenomen met
de ouders/verzorgers en wordt in onderling overleg bekeken hoe een vorm van
passend onderwijs op de school van aanmelding of elders kan worden geboden.

* uw antwoord toelichten in de vakken waar bijzonderheden kunnen worden vermeld.
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De voorschoolse voorziening is met de invoering van de Wet Passend Onderwijs
verplicht om informatie over kinderen aan de basisschool door te geven. Ouders zijn
verplicht om de school zo goed mogelijk te informeren over ontwikkeling en situatie
van hun kind en dienen hun medewerking te verlenen als de school meer informatie
nodig heeft.
Scholengroep Perspectief heeft een vragenlijst ontwikkeld, die door de scholen wordt
gebruikt om de benodigde informatie over uw kind in beeld te krijgen. Deze notitie is
bedoeld om u, als ouders, achtergrondinformatie te geven over de werkwijze van de
scholen bij het aanmelden van nieuwe leerlingen.
De school heeft in het zogenaamde Schoolondersteuningsprofiel beschreven welke
ondersteuning kan worden geboden om leerlingen passend onderwijs te bieden. Om
ouders de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van het
Schoolondersteuningsprofiel is dit document te vinden op de website van de school
en op de website van Scholengroep Perspectief.

College van Bestuur
Scholengroep Perspectief
Juli 2014.

* uw antwoord toelichten in de vakken waar bijzonderheden kunnen worden vermeld.
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