C.B.S. De Hoeksteen
Johan de Kreijstraat 2
3381 DG Giessenburg
Tel.0184-652731
E-mail: info@cbs-dehoeksteen.nl
Internet: www.cbs-dehoeksteen.nl

AANMELDINGSFORMULIER CBS De Hoeksteen
PERSONALIA LEERLING
Achternaam:
Voorna(a)m(en):

Roepnaam:
Andere achternaam hanteren? Ja / Nee
Zo ja, welke?
Geslacht: M / V
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Land van herkomst:
Eerste nationaliteit:
Tweede nationaliteit:
Culturele achtergrond (land):
Datum in Nederland:

ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt d.m.v. het invullen van dit
aanmeldingsformulier toelating van de vermelde leerling
op CBS De Hoeksteen. U bent verplicht dit formulier naar
waarheid en volledig in te vullen.
PROCEDURE
Met dit formulier meldt u uw kind aan op onze school. Op
basis van deze gegevens bepaalt de school binnen 6
weken of uw kind toelaatbaar is op school. Daarover
ontvangt u van ons een bericht. Is dat het geval, en uw
kind is 4 jaar oud, dan zal het worden ingeschreven. (Als
uw kind nog geen 4 is, zal het op 4-jarige leeftijd worden
ingeschreven.)
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden
behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

het team van de school en de bestuurder;

de inspectie van het basisonderwijs;

de rijksaccountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat
op zijn kind betrekking heeft.

Voertaal thuis:
Burger Service Nummer*:
Kerkelijke gezindte:

Naam Peuterspeelzaal /
Kinderdagverblijf:
Heeft uw kind VVE gehad op de
peuterspeelzaal / het Ja/Nee
kinderdagverblijf)?*
Zo ja: welk programma?

*TOELICHTING BURGER SERVICE NUMMER
U bent verplicht een document te tonen waarop het BSN
van uw kind vermeld staat, zoals:

een door de overheid uitgegeven document waarop
burgerservicenummer, achternaam, voorletters,
geboortedatum en geslacht staan.

een uitschrijfbewijs van de vorige school waarop
burgerservicenummer, achternaam, voorletters,
geboortedatum en geslacht staan.

een geboortebewijs.

een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte
door de gemeente verstrekt wordt.
Let op! Een zorgpas is niet toegestaan.

Is ingeschreven geweest bij een
Ja / Nee
andere (speciale) basisschool?
Indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst:
Plaats school van herkomst:

TOELICHTING VVE
VVE betekent Voor- en vroegschoolse educatie.
Veelgebruikte VVE-programma’s zijn Piramide, Puk en Ko,
Uk en Puk.

Groep:

Fundament
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MEDISCHE GEGEVENS
Allergieën:

Nee / Ja, namelijk:

Medicijnen:

Nee / Ja, namelijk:

Medicatie die het kind niet mag:

Bijv. ontsmettingsmiddelen,
smeerseltjes, pleisters, enz.

Producten die het kind niet mag:

Nee / Ja, namelijk:

Het kind heeft problemen m.b.t.
taal- spraak- of leesontwikkeling:

Nee / Ja, namelijk:

zien:

Nee / Ja, namelijk:

horen:

Nee / Ja, namelijk:

bewegen:

Nee / Ja, namelijk:

spreken:

Nee / Ja, namelijk:

gedrag:

Nee / Ja, namelijk:

Het kind heeft onderzoek
ondergaan m.b.t.:
taal- of leesontwikkeling:

Nee / Ja, namelijk:

rekenontwikkeling:

Nee / Ja, namelijk:

intelligentie:

Nee / Ja, namelijk:

gedrag:

Nee / Ja, namelijk:

anders:

Nee / Ja, namelijk:

Wilt u een kopie van het
onderzoeksverslag bijvoegen?
Het kind heeft begeleiding
(gehad) van:
specialist:

Nee / Ja, namelijk:

fysiotherapeut:

Nee / Ja, namelijk:

Centrum Jeugd & Gezin:

Nee / Ja, namelijk:

Komt in de familie voor:
leesproblemen:

Nee / Ja, namelijk:

leerproblemen:

Nee / Ja, namelijk:

overig:
Overige belangrijke medische
gegevens

Nee / Ja, namelijk:

Achternaam huisarts:
Adres:

Verzekeringsmaatschappij
ziektekosten:
Polisnummer:
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PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ruimte voor toelichting (indien gewenst):

Rustig

O

O

O

O

Druk

Onzeker

O

O

O

O

Zeker

Open

O

O

O

O

Gesloten

Afwachtend

O

O

O

O

Impulsief

Overbeweeglijk

O

O

O

O

Beweegt weinig

Beweegt soepel

O

O

O

O

Komt goed uit
zijn/haar woorden

O

O

O

O

Spreekt
verstaanbaar

O

O

O

O

Heeft zin om naar
school te gaan

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Stelt veel
waarom-vragen
Bang om fouten
te maken
Wordt snel boos
Ervaart
problemen in
omgang met
volwassenen
Ervaart
problemen in
omgang met
kinderen

Is uw kind zindelijk?
Kan uw kind zichzelf aan- en
uitkleden?
Zijn er dingen in de opvoeding
waar u geregeld tegenaan loopt?

Heeft moeite om
soepel te
bewegen
Moeite om uit
zijn/haar woorden
te komen
Spreekt nog
onverstaanbaar
Heeft geen zin om
naar school te
gaan
Stelt weinig
waarom-vragen
Niet bang om
fouten te maken
Wordt niet snel
boos
Ervaart geen
problemen in
omgang met
volwassenen
Ervaart geen
problemen in
omgang met
kinderen
Nee / Ja
Nee / Ja

Nee / Ja, namelijk:

GEZIN
Aantal kinderen gezin:
Bijzonderheden in het gezin:

Plaats van kind in gezin
Nee / Ja, namelijk:

Te waarschuwen persoon indien
ouder(s)/verzorger(s) niet te
bereiken zijn:
Naam:
Relatie tot leerling:
Telefoonnummer:
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PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht: M / V

Geslacht: M / V

Relatie tot kind: Vader / Moeder / ________

Relatie tot kind: Vader / Moeder / ________

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Beroep:

Beroep:

Privé telefoonnummer 1:

Privé telefoonnummer 1:

Geheim: Ja / Nee

Geheim: Ja / Nee

Privé telefoonnummer 2:

Privé telefoonnummer 2:

Geheim: Ja / Nee

Geheim: Ja / Nee

Email:

Email:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:
Indien anders dan Verzorger 1:

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Plaats:
Zijn de ouders van het kind
Ja* / Nee
gescheiden?
TENSLOTTE
Ik ga akkoord met het plaatsen van foto’s en/of bijdragen van
mijn kind(eren) op de website of in publicaties van de school:
In principe wordt de (vrijwillige) bijdrage van het ouderfonds
betaald:

Plaats:
*Indien er sprake is van gescheiden ouders, waarbij ouders
geen onderling contact hebben, wordt de school schriftelijk
geïnformeerd wie de rechthebbende ouder(s) is/zijn.

Ja / Nee
Ja / Nee

Ondergetekenden verklaren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dat dit kind binnen een periode van zes maanden voorafgaande aan deze inschrijving niet op een andere school is
ingeschreven geweest;
dat CBS De Hoeksteen, indien nodig, contact op mag nemen met het kinderdagverblijf, de peutergroep of de school van
herkomst;
op de hoogte te zijn van de christelijke identiteit van de school en in te stemmen met het programma van de school, zoals
verwoord in de schoolgids;
de grondslag en doelstelling van CBS De Hoeksteen te Giessenburg te respecteren;
in te stemmen met het pestprotocol dat de school hanteert;
toestemming te geven dat het kind mag meerijden in de auto van andere ouders (bijvoorbeeld bij excursies etc.), zoals
dat vooraf door de school is bekendgemaakt;
dat wijzigingen van bovenstaande gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de administratie van de school;
dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ONDERTEKENING
Naam verzorger 1:

Naam verzorger 2:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:
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