Inschrijfformulier
versie 2019-8
Beste ouder(s), verzorger(s)
Dit formulier is aangepast volgens de nieuwe regelgeving
betreffende de AVG (mei 2018)
We verzoeken u om het gehele inschrijfformulier met alle
onderdelen zo volledig mogelijk in te vullen.
Bij voorbaat dank, Marjos Kint, Jack Nuijten
directie

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
☐ Meisje ☐ Jongen

Geslacht
Geboortedatum
*BSN
*Onderwijsnummer (indien bekend)
Land van Herkomst

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Eerste Nationaliteit
☐ n.v.t.

Tweede Nationaliteit
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer

Geheim

☐ Nee ☐ Ja
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Gegevens vorig onderwijs
VVE Indicatie

☐ n.v.t.

VVE Programma

☐ n.v.t.

VVE Duur (maanden)

☐ n.v.t.

Naam school van herkomst

☐ n.v.t.

Plaats school van herkomst

☐ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

☐ n.v.t

Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Noodnummers
Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Medische gegevens
Allergieën

☐ n.v.t.

Medicijnen

☐ n.v.t.

Naam huisarts
Straat en huisnummer huisarts

_______

Postcode en woonplaats huisarts
Telefoonnummer huisarts
**Persoonlijk polisnummer
**Verzekeringsmaatschappij
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Personalia verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
☐ Mevrouw ☐ Heer

Aanhef
Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis

Geheim

☐ Nee ☐ Ja
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Personalia verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
☐ Mevrouw ☐ Heer

Aanhef
Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger

Adres indien dit afwijkend van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

Telefoon thuis

☐ Nee ☐ Ja
☐ Nee ☐ Ja
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Overige gegevens
De bedoeling van de onderstaande vragen is om samen met de ouders/verzorgers te kunnen beoordelen of De
Springplank de juiste school is voor uw kind(eren) en/of vanaf het begin de begeleiding op school zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Vragen

Ja/Nee

Is er sprake van een bijzondere ziekte of
aandoening?
Zo ja, wat moet de school daarvan weten?

O ja
O nee

Is er sprake van allergieën? Indien ja: welke en op
welke manier moet de school daarmee rekening
houden?
Zijn er problemen met de functie van de
zintuigen? Ziet, hoort, ruikt, voelt uw kind goed?

O ja
O nee

Gebruikt het kind medicijnen: is dat op voorschrift
van de huisarts/specialist?

O ja
O nee

Is er sprake van vroeggeboorte (prematuur)

O ja
O nee

Is uw kind zindelijk?
(alleen van toepassing bij nieuwe kleuters)

O ja
O nee

Kan uw kind zelfstandig een toilet bezoeken?
(alleen van toepassing bij nieuwe kleuters)

O ja
O nee

Uit uw kind zijn/haar gevoelens: bijvoorbeeld
boosheid; blij zijn; verdriet; pijn; jaloezie?

O ja
O nee

Bent u al eens met andere personen of instanties
in contact geweest voor de opvoeding?

O ja
O nee

Ruimte voor toelichting:

O ja
O nee

Welke taal spreekt uw kind thuis?

Heeft uw kind logopedie (gehad)?

O ja
O nee

Spreekt uw kind verstaanbaar?

O ja
O nee

Begrijpt uw kind wat u zegt?

O ja
O nee

Zijn er opvallende zaken in de ontwikkeling van
het bewegen? (bijvoorbeeld bij kruipen, lopen,
e.d.). Zo ja welke?

O ja
O nee
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Is het kind al eens onderzocht? Bijvoorbeeld door
een psycholoog/orthopedagoog?
Zo ja, welke psycholoog/orthopedagoog?
Zo ja, welk soort onderzoek?

O ja
O nee

Zo ja, geeft u door middel van uw handtekening
toestemming voor het opvragen van het/de
onderzoeksrapport(en)
en zorgt u voor kopieën van het/de
onderzoeksrapport(en)?
Is uw kind ambulant begeleid?
(Begeleiding door een professional vanuit speciaal
onderwijs of zorginstelling)
Heeft uw kind een verwijzing naar een school voor
speciaal (basis)onderwijs gekregen?

O ja
O nee
O ja
O nee
O ja
O nee
O ja
O nee

Zijn er nog bijzonderheden of aanvullende gegevens die voor de school noodzakelijk of van belang zijn?
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Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind
In de (digitale) nieuwsbrief

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op social media accounts van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op de website van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Deelname aan onderzoeken

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft
recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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