Inschrijfformulier basisonderwijs
OBS De Eshoek
Molenakkers 30
9468 BM Annen
(0592) 27 13 16
E-mail : eshoek@primah.org
Website : www.eshoek.nl

In te vullen door administratie
Leerlinggewicht

Geen

0,30

1,2

Inschrijfdatum
Geplaatst in groep
Datum plaatsing
Akkoord directie

Persoonsgegevens leerling

Adresgegevens leerling

Burgerservicenummer
(voorheen sofinummer)
(zie bijgevoegde leeswijzer)

Land

Roepnaam

Postcode
Straatnaam

Voorna(a)m(en)
Huisnummer
Voorvoegsel(s) +
Achternaam
Geslacht

Huisnr. aanduiding
man

vrouw

Toev.
tegenover

bij

ja

nee

ja

nee

ja

nee

verzorger 1

verzorger 2

Plaatsnaam

Geboortedatum

Gemeente

Tijdstip geboorte (alleen bij
tweeling)

Adres geheim

Bereikbaarheid leerling
Telefoonnummer thuis

Geheim

Telefoonnummer dat het
eerst gebeld kan worden bij
calamiteiten (bij voorkeur
mobiel nr. ouder/verzorger)

Naam / omschrijving

Extra telefoonnummer
(opa, oma, oppas, etc.)

Naam / omschrijving

Extra telefoonnummer
(opa, oma, oppas, etc.)

Naam / omschrijving

Geboortegegevens leerling
Geboorteplaats

Nationaliteit 1

Geboorteland

Nationaliteit 2
In Nederland sinds

Gezinssituatie
Thuistaal (indien anders dan Nederlands)
Is er op het moment van inschrijving sprake van een eenoudergezin?(zie bijgevoegde leeswijzer)
Indien ja, wie is de aansprakelijke ouder?
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Voorschoolse historie
Naam instantie
Type voorschool

peuterspeelzaal

kinderdagverblijf

gastouderbureau

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Deelgenomen aan een
VVE programma

anders, nl:

ja

nee

Medische informatie
Naam huisarts

Adres

Naam huisartsenpraktijk

Plaats
Telefoonnummer

Naam tandarts

Adres

Naam tandartsenpraktijk

Plaats
Telefoonnummer

Gebruikt uw kind
medicijnen op school

ja

nee

Indien ja, verzoeken wij u het formulier “verklaring toestemming tot
verstrekken van medicijnen op verzoek” in te vullen.

Indicaties en verwijzingen indien van toepassing
LGF indicatie

ja

nee

Onderwijssoort
indicatie

Indicatiedatum

Brinnummer REC

Indicatienummer

PCL

ja

nee

Einddatum

RVC

ja

nee

Persoonsgegevens verzorger 1

Adresgegevens verzorger 1

Voornaam

Land

Voorletters

Postcode

Voorvoegsel(s) +
achternaam

Straatnaam

Relatie tot het kind

Huisnummer
Huisnr. aanduiding

Ontvangt schoolpost

ja

nee

Toev.
tegenover

bij

ja

nee

Plaatsnaam
Gemeente

Bereikbaarheid verzorger 1
Telefoonnummer thuis

Geheim

Mobiel telefoonnummer

Naam / omschrijving
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Telefoonnummer werk

Naam / omschrijving

E-mailadres

Overige gegevens verzorger 1
Geslacht

man

Opleidingsgegevens verzorger 1
vrouw

Hoogst genoten opleiding

Geboortedatum

Categorie
(zie bijgevoegde leeswijzer)

Geboorteland

Diploma

Nationaliteit

Naam van de school waar het
diploma is behaald
gehuwd

Burgerlijke staat

samenwonend
alleenstaand

Vluchtelingenstatus

weduwe / weduwnaar

Plaats waar het diploma is
behaald

Gescheiden
(S.v.p. het formulier
informatieverstrekking
gescheiden ouders
invullen)

Land waar het diploma is
behaald
Indien geen diploma;
Aantal jaren genoten onderwijs
binnen de betreffende opleiding

ja

nee

1

2
ja

1

nee

2

Adresgegevens verzorger 2

Voornaam

Land

Voorletters

Postcode

Voorvoegsel(s) +
achternaam

Straatnaam

Relatie tot het kind

Huisnummer
Huisnr. aanduiding
ja

nee

3 (of meer)

Beroep

Persoonsgegevens verzorger 2

Ontvangt schoolpost

3

Toev.
tegenover

bij

ja

nee

Plaatsnaam
Gemeente

Bereikbaarheid verzorger 2
Telefoonnummer thuis

Geheim

Mobiel telefoonnummer

Naam / omschrijving

Telefoonnummer werk

Naam / omschrijving

E-mailadres

Overige gegevens verzorger 2
Geslacht

man

Opleidingsgegevens verzorger 2
vrouw

Hoogst genoten opleiding

Geboortedatum

Categorie
(zie bijgevoegde leeswijzer)

Geboorteland

Diploma

Nationaliteit

Naam van de school waar het
diploma is behaald

1

2
ja

3
nee
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gehuwd
Burgerlijke staat

samenwonend
alleenstaand

Vluchtelingenstatus

weduwe / weduwnaar

Plaats waar het diploma is
behaald

Gescheiden
(S.v.p. het formulier
informatieverstrekking
gescheiden ouders
invullen)

Land waar het diploma is
behaald
Indien geen diploma;
Aantal jaren genoten onderwijs
binnen de betreffende opleiding

ja

nee

1

2

3 (of meer)

Beroep

Herkomst
Heeft uw kind de afgelopen 6 maanden elders onderwijs genoten?

ja

nee

ja

nee

Gaat uw kind gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang?

ja

nee

Gaat uw kind naar een oppas?

ja

nee

Indien ja;
naam school

Soort school

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Datum inschrijving

Laatste groep

Is uw kind door een
instantie onderzocht?

ja

nee

Soort onderzoek

Is uw kind ambulant
begeleid?

ja

nee

Geeft u toestemming om de
onderzoeksgegevens op te
vragen?

Bijzonderheden

Overige vragen

Indien ja;
Naam voor- en naschoolse opvang / oppas
Telefoonnummer voor- en naschoolse opvang / oppas
1e / 2e / 3e / 4e / 5e / …e kind

Wat is de plaats van uw kind binnen het gezin
Aantal oudere broers

Aantal jongere broers

Aantal oudere
zussen

Aantal jongere zussen

Maakt u bezwaar tegen het publiceren van foto’s en/of video’s van uw kind op bijv. de website van school?

ja

nee

Maakt u bezwaar tegen het verspreiden van foto’s en/of video’s van uw kind, via een link in Mijnschoolinfo,
bestemd voor alle ouders van de leerlingen van de klas of school?

ja

nee

Indien de school een digitale nieuwsbrief heeft, op welk (e)
e-mailadres(sen) wilt u deze dan ontvangen?

Er bestaat geen mogelijkheid om de
nieuwsbrief digitaal te ontvangen

Ondertekening ouders / verzorgers / voogden
Dit formulier dient te ondertekend worden door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?
als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders
ondertekenen.
in andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het
kind woont.

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n):
dat de gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
dat het kind niet staat ingeschreven bij een andere school.
kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids
c.q. schoolplan.
ermee akkoord gaat dat evt. de opleidingsgegevens worden
gecontroleerd.

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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Intakeformulier
Openbaar Basisonderwijs
voor 4-jarigen

Gegevens leerling
Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

M

V

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Is uw kind zindelijk?

ja

nee

Is er sprake van problemen op andere gebieden?

ja

nee

Is uw kind driftig?

ja

nee

Is uw kind overbeweeglijk?

ja

nee

Is uw kind onzeker / faalangstig?

ja

nee

ja

nee

Medische gegevens
Is er sprake van bijzondere ziekten?

Zo ja, wat moet de school daarvan weten?

Is er sprake van allergieën?
Zo ja, welke allergieën en hoe kunnen we
daar rekening mee houden?
Is uw kind onder behandeling van specialisten (geweest)?

Zo ja, welke en wanneer?

Zo ja, welke?

Persoonlijkheidsgegevens

Opvoedingsgegevens
Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegenaan loopt?
Zo ja, welke en heeft u daarvoor hulp
gezocht en bij wie?
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Speelwerkgedrag
Wat doet uw kind graag?

Tekent en knutselt uw kind ook?

ja

nee

Kan uw kind gericht met iets bezig zijn?

ja

nee

Heeft uw kind belangstelling voor anderen?

ja

nee

Kan uw kind ook al met anderen samenspelen?

ja

nee

Is uw kind verstaanbaar?

ja

nee

Spreekt uw kind vrij?

ja

nee

Stottert uw kind?

ja

nee

Komt dyslexie in de familie voor?

ja

nee

Beweegt uw kind zich houterig / weinig soepel?

ja

nee

Kan uw kind al knippen?

ja

nee

Valt uw kind regelmatig?

ja

nee

ja

nee

Is uw kind nieuwsgierig naar de werking van dingen?

ja

nee

Stelt uw kind waaromvragen?

ja

nee

Zet uw kind zich in om een probleem op te lossen?

ja

nee

Kan uw kind zich al aankleden?

ja

nee

Kan uw kind schoenen aan en uit doen?

ja

nee

Kan uw kind naar de wc gaan en billen afvegen?

ja

nee

ja

nee

Taalontwikkeling

Zo ja, in welke relatie tot het kind?

Bewegen

Boekeninteresse
Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen?

Denkontwikkeling

Redzaamheid

Schoolbeleven
Heeft uw kind zin om naar school te gaan?
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Overige zaken
Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind?

ja

nee

Hebt u als ouders de school zo geïnformeerd dat zij weet hoe het onderwijs in eerste instantie goed op uw kind kan
worden afgestemd?

ja

nee

Zijn er nog zaken die wij als school over uw kind dienen te weten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk aan te
laten sluiten?

ja

nee

Zo ja, welke?

Zo ja, welke?

Ruimte voor opmerkingen

Ondertekening ouders / verzorgers / voogden
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door:

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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Verklaring toestemming tot verstrekken van
medicijnen op verzoek
Invullen indien van toepassing

Gegevens leerling
Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

Gegevens verzorger 1

Gegevens verzorger 2

Relatie tot het kind

Relatie tot het kind

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

M

V

ja

nee

Medische gegevens
Naam huisarts

Telefoonnummer

Naam specialist

Telefoonnummer

Het medicijn is nodig i.v.m. de ziekte
Naam van het medicijn

Op welke moment(en) moet het medicijn worden toegediend?

Op welke manier moet de “medische handeling” worden uitgevoerd?

Ruimte voor (eventuele) extra opmerking(en)

Is er een bekwaamheidsverklaring aanwezig?
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Instructie medisch handelen (in te vullen na instructie)
Instructie van de “medische handeling” + controle op de juiste uitvoering is gegeven op (dd-mm-jjjj)
Door:

Aan:

Naam

Naam

Functie

Functie

Naam instelling

Naam instelling

Ondertekening ouders / verzorgers / voogden
Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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Informatieverstrekking
gescheiden ouders
Invullen indien van toepassing

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. De schoolgids is een belangrijke bron van informatie, maar er zijn nog andere
momenten waarop ouders geïnformeerd worden (bijv. informatieavonden, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven etc.). Via de school worden de
ouders/verzorgers vroegtijdig uitgenodigd of op de hoogte gebracht van deze momenten.
Soms ontstaan er echter problemen met de informatie verstrekking wanneer de ouders gescheiden zijn. Met name als de niet met het gezag
belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet.
De school moet een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en dient zich daarom afzijdig te houden van een conflict
tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen door, in principe, beide ouders gelijkelijk van informatie te voorzien.
Er zijn uitzonderingen ten aanzien van het verstrekken van informatie aan een niet met het gezag belaste ouder, te weten:
- de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde manier) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven.
- de informatie hoeft niet te worden verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.
In het geval van een echtscheiding is een procedure afgesproken hoe om te gaan met het verstrekken van informatie naar de beide ouders.
Deze procedure is vastgelegd in een protocol. Dit protocol is opgenomen in het schoolplan en indien gewenst in te zien op de school. Met de
gescheiden ouders wordt, indien van toepassing deze procedure besproken. Daarna wordt hen gevraagd om het afsprakenformulier
‘informatieverstrekking gescheiden ouders’ in te vullen. Ook in gevallen waarin nog geen sprake is van een toegewezen ouderlijk gezag geldt
eerder genoemde procedure.
*** Dit formulier dient te ondertekend worden door beide gescheiden ouders. ***

Gegevens leerling
Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

Gegevens ouder 1

Gegevens ouder 2

Relatie tot het kind

Relatie tot het kind

Achternaam

Achternaam

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Voornaam

Voornaam

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Gemeente

Gemeente

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer thuis

Mobiel telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Telefoonnummer werk

Telefoonnummer werk

E-mailadres

E-mailadres

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

M

V
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Categorie
(zie bijgevoegde leeswijzer)

1

Diploma

2
ja

3
nee

1
Hoogst genoten opleiding

Naam van de school waar
het diploma is behaald

Naam van de school waar
het diploma is behaald

Plaats waar het diploma is
behaald

Plaats waar het diploma is
behaald

Land waar het diploma is
behaald
Indien geen diploma;
Aantal jaren genoten
onderwijs binnen de
betreffende opleiding

Land waar het diploma is
behaald
Indien geen diploma;
Aantal jaren genoten
onderwijs binnen de
betreffende opleiding

1

2

3 (of meer)

2

3

ja

1

nee

2

3 (of meer)

Regelingen / Afspraken
Is er sprake van co-ouderschap?

ja

nee

Is er sprake van een specifieke rechterlijke regeling? (regeling wordt opgenomen in het leerlingendossier)

ja

nee

Is er sprake van een bezoekregeling?

ja

nee

Informatievoorziening
Ouder 1 informeert ouder 2. Indien geen onderlinge afspraken kunnen worden gemaakt, neemt ouder 2 contact op met de directie.

Woonsituatie leerling
Woonadres leerling

Ouder 1

Ouder 2

Beide

Indien woonadres leerling beide ouders is, welk adres kunnen wij als
woonadres opnemen in de leerlingenadministratie?

Ouder 1

Ouder 2

Adres leerling volgens bevolkingsregister

Ouder 1

Ouder 2

Ondertekening beide ouders
Naam ouder 1

Naam ouder 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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Schoollogopedie

Screening
In de kleuterperiode worden de kinderen gescreend.
Deze screening is een kort onderzoekje waarbij wordt nagegaan of een kind problemen heeft met één of meer van de volgende punten:
- Articulatie (uitspraak woorden).
- Mondgedrag (o.a. duimzuigen – open mond – tongpersen bij slikken…).
- Stem (o.a. heesheid).
- Vloeiendheid (stotteren).
- Ademhaling (verkeerd ademen bij het spreken).
- Taal (taalbegrijpen – woordenschat – zinsvorming – auditief geheugen…).
- Spraakverstaan (mogelijke gehoorproblemen opsporen met een fluistertoets).
Als dit het geval is wordt er nader onderzoek gedaan. Daarna worden de ouders uitgenodigd en wordt besproken of begeleiding nodig is.

Gegevens leerling
Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

M

V

Toestemming verlenen
Naam ouder/verzorger
Geeft de logopedist toestemming hun kind te screenen en indien nodig, te onderzoeken.
Datum

Handtekening

Wanneer dit formulier niet is ingevuld, gaan wij er vanuit dat er geen toestemming wordt verleend voor bovenstaande handelingen.
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