In te vullen door de school
Leerling voor groep:
Datum eerste schooldag:
Leerlinggewicht:
Akkoord directie:
Akkoord intern begeleider:

Basisschool St. Catharina
Grote Haven 2d
2851 BM HAASTRECHT
0182 501597
info.stcatharina@degroeiling.nl
www.catharina-school.nl

Aanmeldingsformulier

1. Gegevens van het kind
Achternaam:
Roepnaam:
Voornamen:
Geslacht:

man / vrouw

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Nationaliteit:
Geboorte datum:
Geboorte plaats:
Godsdienst:
Sofinummer:

Gedoopt:

(kopie van officieel document toevoegen 1)

2. Onderwijshistorie
Heeft peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht:

ja / nee

Naam peuter speelzaal
Heeft uw kind VVE (Voor- en Vroegschools Educatie ) genoten?
Naam kinderdagverblijf
Heeft uw kind al eerder onderwijs gevolgd? Ja /nee
Huidige groep:
Groepsverloop :
Laatste schooldag :
1

Een kopie van:
-

het formulier van de belastingdienst
of identiteitskaart van het kind
of zorgpas

ja / nee

Ja/ nee

Naam school:
Adres school:
Telefoonnummer
BRIN-nr van de school

3. Gezondheid
Naam huisarts:
Naam zorgverzekeraar:
Polisnummer:
Medicijngebruik:
Dieet
Allergieën:
Overige informatie

4. Aandachtspunten
Indien u één van onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, vragen wij u een korte toelichting te
geven.
Is uw kind wel eens onderzocht / behandeld door:
a. Een schoolbegeleider
b. Een logopedist
c. Een psycholoog / orthopedagoog
d. Anders :

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Korte toelichting:

Verwacht u dat uw kind op school extra begeleiding nodig zal hebben i.v.m.
a. Leerproblemen
b. Motorische problemen
c. Gedragsproblemen
d. Anders:

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Korte toelichting:

Komt er dyslexie of dyscalculie voor in de familie?
Zo ja, bij wie ?

ja / nee

5. Gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) 2
Achternaam vader/verzorger:
Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:
Hoogst afgeronde opleiding (b.v: BO / VBO/VMBO / VBO/MBO/HBO/ UNIVERSITAIR)
Indien niet afgerond, aantal jaren genoten opleiding
Diploma:

ja / nee

Beroep:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Telefoon oppas:
Mobiele telefoon:
Burgerlijke staat:

gehuwd / gescheiden / samenwonend/geregistreerd partnerschap

Een ouder gezin:

ja / nee

Zo ja, wie is de wettelijke verzorger?
Bestaat het inkomen (voor het grootste deel) uit een uitkering?

Achternaam moeder/verzorger:
Meisjesnaam :
Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:
Hoogst afgeronde opleiding (b.v: BO / VBO/VMBO / VBO/MBO/HBO/ UNIVERSITAIR)
Indien niet afgerond, aantal jaren genoten opleiding
Diploma:

ja / nee

Beroep:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Telefoon oppas:
Mobiele telefoon:
Burgerlijke staat:
Een ouder gezin:

2

gehuwd / gescheiden / samenwonend/geregistreerd partnerschap
ja / nee

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zo ja, wie is de wettelijke verzorger?
Bestaat het inkomen (voor het grootste deel) uit een uitkering?

U wordt digitaal op de hoogte gehouden van de nieuwsbrief / schoolgids
Email:

De school plaatst soms foto’s van activiteiten op de website van de school en in nieuwsbrieven van
de school.
Uw kind kan hierop staan afgebeeld.
Geeft u hier toestemming voor ?
ja /nee
Ondergetekende(n)



Verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Gaan/gaat akkoord met het door de school opvragen van informatie over de ontwikkeling
van het kindbij voorschoolse voorzieningen of huidige basisschool.
(ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht hiermee in te stemmen)



Gaan/gaat akkoord met het door de school zo nodig nader laten onderzoeken van het kind
(ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht hiermee in te stemmen)

Datum

:

Plaats

:

Handtekening :
(ouder/verzorger1)

Handtekening :
(ouder/verzorger2)

