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AANMELDINGSFORMULIER
Gegevens leerling

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
jongen/meisje
Geboortedatum en jaar:
Burgerservicenummer (BSN) :
(svp kopie meesturen)
Adres:
Postcode en woonplaats:
Gemeente:
Telefoonnummer:
Geheim nummer:
ja/ nee
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Godsdienst / kerkelijke gezindte:
Huisarts:
Tel. Nr. :
Adres:
Heeft uw kind lichamelijke beperkingen of zwakke (of gevoelige)
ja/nee
organen?
Zo ja kunt u dan aangeven om welke beperking of zwakte het gaat en wilt u
vervolgens de bijlage invullen:

2. Bij afwezigheid van de ouders/verzorgers waarschuwen:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Geheim nummer:
Mobiel nummer:
Geheim nummer:

ja/ nee
ja/ nee

3. Gegevens gezinsomstandigheid:
Is er sprake van een éénoudergezin?
ja/ nee
Zo ja, wie is de verantwoordelijke persoon?
vader / moeder / ander
Verblijft het kind in een internaat of pleeggezin en is een ouder
ja/nee
Schipper?
Vluchtelingenstatus:
ja/nee

4. Gegevens ouder(s)/verzorger(s):
Vader/verzorger 1
Naam-voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat: gehuwd/ ongehuwd/samenw
Mailadres 1 ouder
Godsdienst:
Beroep:
Tel. Werk en 06 :
Gevolgde
opleiding:
Behaalde
schooldiploma’s:

Moeder/verzorger 2

gehuwd/ongehuwd/samenw

5. Indien het kind afkomstig is van een andere school/peuterspeelzaal
Naam:
Soort onderwijs:
Adres:
Postcode:
Tel.nr:
Te:
In groep:
Hoe verliep de schoolloopbaan van uw kind tot nu toe:

6. Verklaring en ondertekening:
Ondergetekende verklaart hierbij:
Op de hoogte te zijn van de inhoud van de schoolgids. (www.hetspectrumhoorn.nl)
De voorwaarden gesteld aan de toelating van de school te kennen en te accepteren.
Dat de aangemelde leerling niet tevens op een andere school staat of wordt
ingeschreven.
Op de hoogte te zijn van het privacy protocol zoals verwoord in de schoolgids van de
school.
Aldus naar waarheid ingevuld.

Plaatsing wordt gevraagd per
Plaats:
Handtekening vader/verzorger 1 :

Datum aanmelding:
Handtekening moeder/verzorger 2 :

Bijlage:
Naam aangemeld kind:
Adres:
Geboortedatum:
Datum aanmelding:
Kies uit de volgende opsomming wat van toepassing is op uw kind.
 Kind met motorische problemen:
 Kind met gehoorproblemen:
 Kind met epilepsie:
 Een kind met visuele problemen:
 Een kind met het syndroom van down:
 Een kind met PDD-NOS, CD, ODD, ADD, ADHD:
 Een kind dat de gehele dag moet liggen:
 Anders namelijk:
Het kind is onderzocht door:
Naam instantie(s):

Welke aanpassingen worden gevraagd van de school / de leerkracht om uw kind
in het reguliere basisonderwijs te laten functioneren?
 Er is hulp nodig bij het voortbewegen in de klas.
 Er is hulp nodig bij het gebruik maken van het toilet.
 Er is hulp nodig bij het gebruik maken van leermaterialen in de klas.
 Anders namelijk?

Welke vormen van begeleiding vraagt het kind?
Per dag:
Per week:

Is er een externe instantie betrokken bij de begeleiding van uw kind
Zo ja welke?

ja/ nee

Welke externe ondersteuning heeft het kind nodig?

Welke aangepaste materiële ondersteuning heeft het kind binnen de school
nodig?


Leermiddelen:



Meubilair:



Anders namelijk:

Welke financiële ondersteuning is er mogelijk voor de school?

