Inschrijfformulier GBS De Rank

GBS De Rank
Hagedoorn 2
7822 CC Emmen
Email : rank@vgpodeoosthoek.nl

Onderdeel van :

Met dit inschrijfformulier dienen de volgende documenten te worden ingeleverd:
-het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of
-het onderwijskundige rapport van de vorige basisschool of instelling

1A: Gegevens van het kind
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

Man / Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Thuistaal
BSN= BurgerServiceNummer
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon thuis:
Correspondentie e-mail:
Kerkgenootschap
1B: Gegevens van het gezin:
Bereikbaar in geval van nood: Naam
Noodnummer
Noodnummeromschrijving (oma, oppas oid)
Naam huisarts
Adres huisarts
Telefoon huisarts
Betreft het een éénoudergezin?

Nee / Ja

Broertjes /zusjes: van alle kinderen naam en geboortedatum invullen
1.
2.

4.
5.

3.

6.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

2A. Gegevens van ouder / verzorger 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam van ouder / verzorger
Relatie tot kind:

Vader / Moeder / ….*

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Kerkgenootschap
Beroep
Hoogst genoten opleiding afgerond met diploma
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat
Telefoon thuis

Nummer geheim? Ja / Nee*

E-mailadres

2B. Gegevens van ouder / verzorger 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam van ouder / verzorger
Relatie tot kind:

Vader / Moeder / ….*

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Kerkgenootschap
Beroep
Hoogst genoten opleiding afgerond met diploma
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat
Telefoon thuis

Nummer geheim? Ja / Nee*

E-mailadres
Indien een ander woonadres dan bij de eerste verzorger van toepassing is.:
Adres
Postcode / Woonplaats
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
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3. Gegevens peuterspeelzaal
Bezocht uw kind een peuterspeelzaal

ja / nee

Aantal dagdelen ………………….

Bezocht uw kind een kinderdagverblijf

ja / nee

Aantal dagdelen ……….................

Ging uw kind naar een gastouder

ja / nee

Aantal dagdelen ………………….

Volgde uw kind een *VVE programma

ja / nee

Aantal dagdelen …………………..

Welk programma volgde uw kind: Uk en Puk / Piramide / een ander programma...
Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Adres:

Telefoon:

*VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit aanbod krijgen kinderen die een vergroot risico
lopen op achterstand en baat hebben bij het intensieve aanbod van voorschoolse educatie.
4. Gegevens andere (basis)school of instelling
Naam (basis)school / instelling

Brin-nummer:

Adres
Plaats
Groep ….

telefoon:
Naam groepsleerkracht

5. Medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens
Is uw kind in contact is geweest met een of meerdere hulpverlenende instanties?

Ja / Nee

Zo ja, welke?
Adres:
Telefoonnummer:
6. Ontwikkeling van uw kind
Elk kind is uniek. Dat zien we terug in de manier waarop kinderen zich ontwikkelen. Sommige kinderen
van vier jaar hebben moeite om goed te luisteren, anderen hebben een zeer grote woordenschat, weer
andere kinderen kunnen nauwelijks zelf spelen, terwijl er ook kinderen van dezelfde leeftijd zijn die veel
interesse voor cijfers of letters hebben. Voor ons als school is het fijn als we nauw kunnen aansluiten bij
die specifieke ontwikkeling van uw unieke kind. Daarom willen we als school graag weten hoe de
ontwikkeling van uw kind is verlopen vanaf de geboorte tot dit moment. Als daar bijzondere dingen zijn
gebeurd kunnen we daar rekening mee houden.
Vroegkinderlijke ontwikkeling
Waren er bijzonderheden tijdens zwangerschap of geboorte?___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Hoe verliep de ontwikkeling van uw kind ten aanzien van het:
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Kruipen: ____________________________________________________________________________



Lopen: _____________________________________________________________________________



Leren praten (spreken in woordjes):_____________________________________________________



Leren praten (spreken in zinnen):_______________________________________________________

Taalontwikkeling
Kan uw kind momenteel in hele zinnen spreken? ______________________________________________
Spreekt uw kind goed verstaanbaar? ________________________________________________________
Kent uw kind naar uw idee de betekenis van veel woorden? _____________________________________
Heeft uw kind interesse in letters/ lezen? ____________________________________________________
Overig
Heeft uw kind interesse in hoeveelheden en getallen? _________________________________________
Kent uw kind de kleurnamen? _____________________________________________________________
Vindt u dat uw kind een goed geheugen heeft? _______________________________________________
Vindt u uw kind ondernemend? ____________________________________________________________
Vindt u uw kind nieuwsgierig? _____________________________________________________________
Vindt u dat uw kind veel vragen stelt? _______________________________________________________
Vindt u uw kind creatief? _________________________________________________________________
Vindt u dat uw kind humor heeft? __________________________________________________________
Kan uw kind zichzelf aankleden? ___________________________________________________________
Vindt u dat uw kind zich aan de regels kan houden? ____________________________________________
Interesses
Kunt u aangeven in welke mate uw kind onderstaande activiteiten doet? Kies uit: Vaak /Wel eens /Nooit
Activiteit
Rennen, fietsen
Televisie kijken: welke programma’s?
Bouwen met Lego, Knex e.d.
Puzzelen, denkspelletjes
Computerspelletjes: welke zijn favoriet?
Knippen, plakken, kleuren
Fantasiespel, rollenspel
Gezelschapsspelletjes
Liedjes zingen, naar muziek luisteren
Bekijken van een prentenboek
Luisteren naar een verhaal
Zelf lezen: welke boekjes?
Buiten spelen
Iets anders, nl.:
Opmerkingen:

Vaak

Betrokkenheid
Vindt u dat uw kind intensief met iets bezig kan zijn?

Ja / Nee

Vindt u dat uw kind zich goed kan concentreren tijdens het spelen?
Is uw kind snel ontmoedigd als iets niet lukt?
Verveelt uw kind zich snel?
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Ja / Nee

Ja / Nee

Ja/ Nee

Wel eens

Nooit

Opmerkingen:__________________________________________________________________________
Welbevinden
Welke uitspraak geldt het meest voor uw kind? Kies uit Ja / Soms / Nee
Mijn kind:
Speelt met andere kinderen
Neemt initiatieven
Komt op voor anderen
Vraagt hulp als dat nodig is
Heeft vaak ruzie
Helpt andere kinderen
Komt voor zichzelf op
Vertelt spontaan over gebeurtenissen en activiteiten
Heeft bepaalde ‘vaste’ vriendjes
Is gehecht aan bepaalde personen.
Aan wie?
Opmerkingen

Ja

Soms

Nee

Soms

Nee

Bewegen
Welke uitspraak geldt het meest voor uw kind? Kies uit Ja / Soms / Nee
Mijn kind:
Heeft problemen met evenwicht
Kan traplopen
Kan op één been staan
Kan fietsen
Maakt vloeiende en soepele bewegingen
Kan tegen een bal schoppen
Stoot dingen om
Valt regelmatig
Opmerkingen:

Ja

Gezondheid
Hoe is de algemene gezondheid van uw kind? ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Zijn er bijzonderheden te melden ten aanzien van ogen en/of oren? ______________________________
______________________________________________________________________________________
Heeft uw kind ziektes gehad die naar uw mening vermeld moeten worden of heeft het in het ziekenhuis
gelegen? _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Is uw kind allergisch voor bepaalde stoffen/ dieren/ etenswaren?
Ja/ Nee
Zo ja, waarvoor?_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Gebruikt(e) uw kind medicijnen?
Ja / Nee
Zo ja, welke? ___________________________________________________________________________
Opmerkingen: __________________________________________________________________________
Familie
Komt er dyslexie voor in de familie?
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Ja / Nee

Zo ja, bij welk familielid van het kind? _______________________________________________________
Komt er hoogbegaafdheid voor in de familie?
Ja / Nee
Zo ja, bij welk familielid van het kind? _______________________________________________________
Heeft u nog iets niet kunnen invullen in deze vragenlijst, wat de school naar uw idee toch moet weten
over uw kind?___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Verklaringen
Ouders/verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om contact
op te nemen met de onder 3, 4 en 5 vermelde instanties om inlichtingen 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 ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende
instantie om de gevraagde informatie te verstrekken.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Ondergetekende verleent hierbij toestemming:
Verzorger 1:

Verzorger 2:

…………………………………………………
(naam)

…………………………………………
(naam)

8. Algemene verklaring
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat









Voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode 6 maanden voor
de datum van de eerste schooldag
Ze kennis hebben genomen van de inhoud van de schoolgids via www.gbsderank.nl
Ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling
Ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven/ respecteren
Hun kind volledig deelneemt aan alle schoolactiviteiten tijdens de schooluren in het schoolgebouw
en/ of aan bepaalde activiteiten in een ander gebouw (o.a. bibliotheek, kerk, sportveld, buiten).
De gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn
Ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het
aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school
Ze akkoord gaan met een controle van de opleidingsgegevens.
Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing.
Indien ouders gescheiden zijn verklaart de ouder dat de andere ouder met de inschrijving instemt.

(ouder 1/verzorger 1/voogd)

(ouder 2/ verzorger 2/voogd)

…………………………………………
(Handtekening)

…………………………………………..
(Handtekening)

9. Schoolgegevens (door de school in te vullen)
(Indien bovenstaande gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, behoudt de directeur van de school zich het recht
voor bovenstaande leerling van school te verwijderen.)

Gecontroleerd door: directeur ………………………….. /ib’er…………………………..
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In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s):
Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum …………………………………………………………..

O

m/

Ov

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..

O

O

Bent u de enige ouder?
ja /
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

O

1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

O

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

O

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
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..

7

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

O

1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

O

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

O

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
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………
Datum ……………………………
Handtekening ……………………………..
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Toestemmingsformulier i.v.m. de privacy wetgeving: schooljaar 2018-2019
Gebruik beeldmateriaal leerlingen
Aan de ouders / verzorgers,

Onze school maakt in de loop van het schooljaar foto's en filmopnames van leerlingen
tijdens verschillende evenementen en/of in de klas. Die gebruiken we voor onze
(school)website en illustraties in onze mediapublicatie.
Door het ‘Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal leerlingen’ te ondertekenen,
geeft u aan of u wel of niet toestemming geeft om dit beeldmateriaal te publiceren.
Mocht u zich in voorkomende gevallen bedenken en u vraagt om bepaald beeldmateriaal
toch te verwijderen, dan geven we daar uiteraard onmiddellijk gevolg aan.
Wilt u dit dan kenbaar maken via onze schoolmail (rank@vgpodeoosthoek.nl)?
Volgens de privacy wetgeving moet deze toestemming elk jaar verleend worden door de ouders. Zou u de
brief z.s.m. retour willen doen richting school. Alvast bedankt.

Ik geef hierbij toestemming aan de school, om beeldmateriaal van:
Naam kind(eren):__________________________________ groep(en):_______
te maken en te publiceren:







in PR artikelen in de krant

ja / nee



in de kalender van de school

ja / nee



in nieuwsbrief van school (Druivenblad)

ja / nee



op de schoolwebsite

ja / nee



in schoolgids/flyer

ja / nee



op Facebookpagina school

ja / nee

*doorhalen wat niet van toepassing is
Plaats:
Naam:
Handtekening:
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