Openbare basisschool
Peuterspeelzaal & BSO
Heemraadslag 1
2805 DR Gouda
Telefoon: 0182 583 065
E-mail:
j.vanderbeek@stichtingklasse.nl
Website:
obsvindingrijk.nl

Aanmeldformulier

Dit aanmeldformulier zorgt voor een aanmelding op Vindingrijk. Op basis van deze gegevens en een gesprek zal de school
bepalen of uw kind als leerling kan worden geplaatst op Vindingrijk. Als dit het geval is, volgt via een inschrijfformulier de
definitieve inschrijving.
Personalia Leerling
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht
M/V
Geboortedatum

Geboorteplaats

Personalia ouder(s)/verzorger(s)
Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Voornaam

Voornaam

Geslacht

Geslacht

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Heeft gezag? Ja/nee

Heeft gezag? Ja/nee

1

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Telefoonnummer(s)

Telefoonnummer(s)

Geheim nr.

Geheim nr. Ja/Nee

Ja/Nee

Straat en huisnr.

Straat en huisnr.

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

E-mail

E-mail

Kindgegevens Passend Onderwijs
Zijn er lichamelijke bijzonderheden te melden waar de school van op de hoogte moet zijn?

Zijn er bijzonderheden in het gedrag van uw kind te melden waar de school van op de hoogte moet zijn?

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind te melden waar de school van op de hoogte moet zijn?

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig om de basisschool te kunnen doorlopen? Ja/Nee
Indien ja, welke ondersteuning heeft uw kind naar verwachting nodig?
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Indien u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, vul dan onderstaande informatie in.
Indien afkomstig Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf:
Peuterspeelzaal
Ja/Nee
Indien ja, naam, adres en contactpersoon

VVE indicatie

Ja/Nee

Kinderdagverblijf

Ja/Nee

Indien ja, naam, adres en contactpersoon

Is ook aangemeld bij een andere school

Ja/Nee

Indien ja, naam school

Welke school heeft de voorkeur?:

Indien afkomstig van een andere school:
Naam school herkomst

Plaats school herkomst

Volgt onderwijs sinds

Geeft u toestemming om contact op te nemen met de Peuterspeelzaal, het Kinderdagverblijf of de school van herkomst van
uw kind?
Ja/Nee

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Datum:

Datum:

Naam verzorger 1:

Naam verzorger 2:

Handtekening

Handtekening
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