Aanmeldformulier Vrijeschool Ridderspoor
Let op: dit is een aanmelding, geen definitieve inschrijving. Aanmelden kan vanaf tweejarige leeftijd.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zijn er twee opties mogelijk:
1. Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig. Uw kind wordt op onze school ingeschreven. U
ontvangt een bevestiging van aanmelding.
2. Uw kind heeft wel extra ondersteuning nodig en u heeft dat al bij aanmelding aangegeven. U
wordt uitgenodigd voor een vervolggesprek om toe te lichten waaruit de extra ondersteuning moet
bestaan. Het zorgteam van school bekijkt of zij deze ondersteuning zelf kan bieden. Hierbij is ons
ondersteuningsprofiel leidend. Kunnen wij de zorg zelf bieden, dan wordt uw kind geplaatst op onze
school. Als wij inschatten dat wij deze zorg niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met u op
zoek naar een school die vanuit het ondersteuningsprofiel deze zorg wél kan bieden. Dat kan een
reguliere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Gegevens kind
Achternaam
Roepnaam
Voornamen
BSN
Geboortedatum
Geboorteplaats/ land
Nationaliteit
Geslacht
Adres ingeschreven
Postcode/plaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Email
Gegevens ouder(s)/
verzorger(s)
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats/ land
Nationaliteit
Straatnaam
Postcode/plaats

Ouder/ verzorger 1

Ouder/ verzorger 2

Adres/ telefoon geheim

Adres
Telefoon

Adres
Telefoon

0 ja 0 nee
0 ja 0 nee

0 ja 0 nee
0 ja 0 nee

Beroep
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Relatie tot kind
Email
Vluchtelingenstatus
Hoogst genoten
onderwijs of diploma
Diploma behaald
Geloofsovertuiging
Aanvullende
gegevens
gezinssituatie
Bij wie woont het kind?

Ouderlijk gezag
Kinderen erkend door
partner ouder
Is er een bezoekregeling
van toepassing?
Is er een gezinsvoogd?

0 ja

0 nee

0 ja

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

0 nee

Indien er sprake is van gescheiden ouders en/of een
1 ouder/ samengesteld gezin kunt u hieronder
aangeven waarvan in uw situatie sprake is en wat
voor school van belang is.
0 Moeder
0 Vader
0 Beiden
0 Moeder
0 Vader
0 Beiden
0 ja 0 nee

0

niet van toepassing

0

ja

0 nee

0

niet van toepassing

0

ja

0 nee

Opmerkingen/
toelichting
Gezinsgegevens
broertjes/ zusjes
Aantal kinderen in het gezin
Naam + geboortedatum
Naam + geboortedatum
Naam + geboortedatum
Naam + geboortedatum
Ontwikkelingsverloop
Wij vragen u hieronder voor elk genoemd ontwikkelingsperspectief aan te
geven of er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die voor ons van
belang kunnen zijn:
Zijn er speciale opvoedingsproblemen
die van invloed zijn op de ontwikkeling
van uw kind op school ?
Bijzonderheden bij het spelen (o.a.
concentratie, zelfstandigheid)
Bijzonderheden in de taalontwikkeling
(o.a. woordenschat, moment van
beginnen te praten)

Bijzondere gebeurtenissen die in het
kinderleven hebben plaatsgevonden?
Dyslexie in de familie?
Bijzonderheden in gedrag (o.a.
overactief, teruggetrokken)?
Bijzonderheden in contacten met
anderen?
Zijn er speciale opvoedingsproblemen
die van invloed zijn op de ontwikkeling
van uw kind op school ?
Bijzonderheden bij het spelen (o.a.
concentratie, zelfstandigheid)?
Ruimte voor toelichting

Medische bijzonderheden:
Naam huisarts kind
Telefoonnummer huisarts kind
Adres huisarts kind
Naam tandarts kind
Telefoonnummer tandarts kind
Adres tandarts kind
Is uw kind ergens allergisch voor?
Zo ja, waarvoor?
Volgt uw kind een dieet, of mag het
bepaalde voedingsmiddelen niet
hebben?
Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja,
welke?
Is er in de voorschoolse periode
bijzonder onderzoek gedaan door b.v.
de kinderarts, psycholoog, logopedie,
fysiotherapie, ambulante begeleiding of
anders?
Zijn er overige medische zaken die voor
de school van belang zijn (zoals cara,
motoriek, spraak, gezichtsvermogen)?
Ruimte voor toelichting

Toestemming beeldmateriaal
Toestemming voor het verspreiden van contactgegevens via klassenlijsten,
internet en e-mail alsmede voor het plaatsen van foto’s op de website
schoolgids, Facebook, schoudercom en het Ridderspoortje van de school,
waarop misschien ook uw kind herkenbaar in beeld kan zijn.
0 ja
0 nee
Bezwaar tegen het maken van video-opnames t.b.v. studie en begeleiding
0 ja
0 nee
Handtekening toestemming/ bezwaar beeldmateriaal:
Ouder/ verzorger 1
Ouder/verzorger 2

Verklaring
De gegevens van dit aanmeldingsformulier zullen vertrouwelijk worden
behandeld.
Elk ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel
van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw
aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden of dat een andere
school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in
het kader van de zorgplicht.
De Heer/Mevrouw* ________________________ verklaart dat de hierboven
vermelde gegevens juist zijn.
Datum aanmelding:
Handtekening van vader, moeder,
voogd of verzorger 1:

Handtekening van vader, moeder,
voogd of verzorger 2:

