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INSCHRIJFFORMULIER
1. GEGEVENS VAN HET KIND

1e Schooldag: ____________________________________

Achternaam: __________________________________________

Roepnaam: ______________________________________

Voornamen: __________________________________________

Geslacht: m / v

Andere achternaam hanteren: ja / nee

Zo ja, welke naam: ________________________________

Geboortedatum: _______________________________________

Geboorteplaats: __________________________________

Geboorteland: _________________________________________

Nationaliteit: ____________________________________

Adres: ________________________________________________

Postcode: _______________________________________

Woonplaats: ___________________________________________

Telefoon: ____________________Geheim nummer ja/ nee

Burgerservicenummer: ___________________________________

Godsdienst: ______________________________________

U DIENT EEN KOPIE VAN HET BURGERSERVICENUMMER TOE TE VOEGEN (bijv. van de zorgpas)

2. SCHOOLLOOPBAAN
 Is ingeschreven geweest bij een andere school

 Heeft peuterspeelzaal/kinderopvang bezocht

Naam: __________________________________________________________________________________________________
Adres, postcode en plaats: __________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________________________________________
Huidige groep: ____________________________________________________________________________________________

3. HUISARTS EN MEDISCH / SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE GEGEVENS
Naam huisarts: ____________________________________

Telefoon huisarts: ____________________________

Adres: ___________________________________________

Woonplaats: ________________________________

Medicijngebruik ja / nee

Welke medicijnen: ___________________________

Allergie ja /nee

Welke allergie: ______________________________

Problemen met:

horen ja / nee

Gedrags– emotionele problemen:

zien ja /nee
ja / nee

bewegen ja / nee

spreken ja /nee

Welke:

Is (was) hij/zij in contact met één van onderstaande instanties ja /nee (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Logopedie

 bureau jeugdzorg

verpleegkundige / schoolarts

Schoolbegeleidingsdienst

voogdij instelling

medisch kinderdagverblijf

Fysiotherapie

medisch specialist

anders, nl:

Is er voor school relevante rapportage: ja /nee

4. GEZIN
Naam en telefoon bij afwezigheid ouders/verzorgers:

Zo ja, welke: _________________________________

5. VERKLARING EN ONDERTEKENING OUDER(S)/VERZORGER(S)/VOOGD
Ouder(s)/verzorger(s)/voogd verlenen de directie en/of intern begeleider van de school toestemming om contact op te nemen
met de onder 2 en 3 vermelde instanties om inlichting op te vragen. Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de
school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling.
De ouder(s)/verzorger(s)/voogd geven hierbij toestemming aan de toeleverende instanties om de gevraagde informatie op te
vragen. Deze informatie zal conform de eisen van de wet op privacy worden behandeld.
Ondertekende verleent hierbij toestemming.
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s)/voogd, dat:
- de schoolgids is gelezen en dat ze op de hoogte zijn van de daarin vermelde klachtenregeling
- vernoemd kind niet ingeschreven staat bij een andere school
- ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van school onderschrijven/respecteren, zoals vastgelegd in de schoolgids
- de gegevens op dit formulier juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld
- akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van een
leerlingen dossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school
- heeft wel/geen bezwaar dat foto’s van schoolactiviteiten van hun kind worden gepubliceerd op de website en info’s van OBS
Hogenkamp (doorstrepen wat niet van toepassing is).

ONDERTEKENING
Naam ouder/verzorger/voogd
_______________________________________________________

Handtekening

__________________________________________

Datum _________________________________________________

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- het kind de leeftijd van minimaal 4 jaar heeft bereikt
- het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven en beoordeeld door de directie van
OBS Hogenkamp
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het inschrijfformulier (inclusief de ouderverklaring) zijn ingevuld
- zowel de ouder(s)/verzorger(s)/voogd als de directie van school OBS Hogenkamp het formulier hebben ondertekend
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijving, indien:
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen
6. SCHOOLGEGEVENS (door school in te vullen)
Brinnummer: 12VX
Inschrijfdatum: ______________________________________________
Eerste schooldag: ____________________________________________
Geplaatst in groep: ___________________________________________

7. GEGEVENS VAN DE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Ouder/verzorger

Ouder/verzorger

Achternaam: __________________________________________

Achternaam: _____________________________________

Roepnaam: ___________________________________________

Roepnaam: ______________________________________

Geslacht: m / v ________________________________________

Geslacht: m / v ____________________________________

Geboortedatum: _______________________________________

Geboortedatum: __________________________________

Geboorteplaats: _______________________________________

Geboorteplaats: ___________________________________

Geboorteland: _________________________________________

Geboorteland: ____________________________________

Burgerlijke staat: _______________________________________

Burgerlijke staat: __________________________________

Telefoon thuis: ________________________

Telefoon thuis: __________________

Geheim nr. ja /nee

Geheim nr. ja /nee

Telefoon mobiel: ________________________________________ Telefoon mobiel: __________________________________
E-mailadres: ____________________________________________ E-mailadres: ______________________________________
Relatie tot het kind: vader/moeder/stiefouder/verzorger

Relatie tot het kind: vader/moeder/stiefouder/verzorger

Hoogst genoten opleiding: vmbo/mbo/hbo/wo

Hoogst genoten opleiding: vmbo/mbo/hbo/wo

Diploma behaald ja / nee

Diploma behaald ja / nee

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen opleiding: ___________

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen opleiding: _____

Beroep: _______________________________________________

Beroep: _________________________________________

Wettelijk gezag:

Wettelijk gezag:

ja/nee

ja/nee

Indien er geen wettelijk gezag is,

Indien er geen wettelijk gezag is,

bewijsstukken toevoegen!

bewijsstukken toevoegen!

Indien afwijkend van gegevens van het kind (punt 1)

Indien afwijkend van gegevens van het kind (punt 1)

Adres: ________________________________________________

Adres: ___________________________________________

Postcode: _____________________________________________

Postcode: ________________________________________

Woonplaats: ___________________________________________

Woonplaats: _____________________________________

Telefoon thuis: ________________________

Telefoon thuis: __________________

Geheim nr. ja /nee

Geheim nr. ja /nee

Telefoon mobiel: ________________________________________ Telefoon mobiel: __________________________________
E-mailadres: ____________________________________________ E-mailadres: ______________________________________

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Naam ouder/verzorger/voogd

Naam ouder/verzorger/voogd

______________________________________________________

________________________________________________

Handtekening __________________________________________

Handtekening ____________________________________

Datum ________________________________________________

Datum __________________________________________

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerling gewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Geboortedatum:

Om/Ov

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer)+ kopie leerling
Bent u de enige ouder? O ja / O nee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling:
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder:

Geboortedatum ouder/verzorger:
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
1

2

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so – zmlk

-

praktijkonderwijs/LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo

-

3

`
-

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerling administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger:
Datum:
(gelijk aan 1e schooldag)
Handtekening:

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder:

Geboortedatum ouder/verzorger:
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so – zmlk

2

-

praktijkonderwijs/LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo

-

3

`
-

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerling administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger:
Datum:
(gelijk aan 1e schooldag)
Handtekening:

Lijst bij aanmelding kleuters

Deze lijst graag invullen bij aanmelding van uw kind
Naam leerling:
Geboortedatum:
Datum gesprek:
Aanwezigen bij gesprek:
1.

Globale indruk
Geef in het onderstaande lijstje door middel van een rondje aan wat u in uw kind herkent.

Mijn kind is:
spontaan
driftig
gespannen
passief

zelfverzekerd
somber
overactief
rustig

aandacht vragend
teruggetrokken
jaloers
vrolijk

opgewekt
verlegen
angstig
gehoorzaam

Opmerkingen:
2.

Welbevinden:
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:

Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind)
Soms (de uitspraak is soms van toepassing)
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind)

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.

Mijn kind:
J
1.
2.
3.
4.
5.

S

N

heeft plezier in het leven
is fit en gezond
neemt initiatieven
speelt vaak met andere kinderen
gaat goed met andere kinderen om

J

S

N

J

S

N

6.
7.
8.
9.

helpt vaak andere kinderen
komt voor zichzelf op
vraagt hulp als dat nodig is
vertelt spontaan over
gebeurtenissen en
activiteiten
10. slaapt goed in en door

Opmerkingen:

3.

Bezigheden, die uw kind onderneemt
In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten?
Per uitspraak zijn er drie antwoorden mogelijkheden:

Vaak
Wel eens
Nooit

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.

Mijn kind is veel bezig met of houdt van:
J
1.
2.
3.
4.

rennen, fietsen hollen
televisie kijken
bouwen met blokken, Lego,
K’nex
puzzelen, denkspelletjes

S

N
8.
9.

gezelschapspelletjes
liedjes zingen, naar
muziek luisteren
10. bekijken van een
prentenboek

5.
6.
7.

computerspelletjes
knippen, plakken, kleuren
fantasiespel, rollenspel

11. luisteren naar een
verhaal
12. zelf ‘technisch’ lezen
………..
………..

Opmerkingen:

4. Ontwikkeling:
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de ontwikkeling van uw kind inschat.
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind)
Soms (de uitspraak is soms van toepassing)
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind)
Zet een kruisje achter de desbetreffende kolom.

Mijn kind:
J

S

N

1.
2.
3.

spreekt in lange zinnen
spreekt duidelijk
kent de betekenis van veel
woorden
4. heeft interesse in letters en
lezen
5. heeft interesse in
hoeveelheden en getallen
6. gebruikt moeilijke woorden
7. kan moeilijke puzzels en
spelletjes maken
8. heeft een rijke fantasie
Opmerkingen:

4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

J

S

N

J

S

N

onderzoekt en
experimenteert graag
heeft een goed
geheugen
is ondernemend
is nieuwsgierig, stelt
veel vragen
heeft oog voor detail
bedenkt oplossingen,
anders dan je zou
verwachten

Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn.

Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat.
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind
Soms (de uitspraak is soms van toepassing)
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind)

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom

Mijn kind:
J
1.
2.
3.

kan intensief met iets bezig zijn
werkt of speelt geconcentreerd
is snel ontmoedigd als iets niet lukt

Opmerkingen:

S

N
4.
5.

verveelt zich gauw
maakt af waar hij/zij aan
begonnen is
............

6. Heeft uw kind de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezocht?
Zo ja, hoe is dat verlopen?

