Aanmeldformulier zij-instromers De kleine Nicolaas
1. Gegevens kind
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht:
M / V*
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Datum per wanneer in Nederland:

Geboortedatum:
Geboorteland:

2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam moeder
Naam vader
Moeder

Vader

Telefoonnummer
E-mailadres
Wie heeft ouderlijk
gezag?

3. Gegevens basisschool waar de leerling nu staat ingeschreven
Naam huidige basisschool:
Adres:
Postcode:
Groep:
Telefoonnummer:
Naam leerkracht(en):
Naam intern begeleider:

Plaats:
Schooljaar: 201.. / 201..

4. Aanmelding
Een aanmelding betekent dat er gekeken wordt of uw zoon/dochter geplaatst kan worden op onze
school in het betreffende leerjaar. Als dat zo is, wordt uw kind bij ons ingeschreven. Als onze school
uw voorkeur heeft boven andere scholen, hebben wij de wettelijke plicht een geschikte school voor
uw kind te vinden als wij uw kind niet kunnen plaatsen.
Als u uw kind bij meer scholen heeft aangemeld, welke
school heeft uw eerste voorkeur?

5. Ondersteuningsbehoefte (noodzakelijke begeleiding)
a. Krijgt of kreeg uw kind extra hulp in de klas of op het kinderdagverblijf?
Zo ja, welke extra hulp krijgt uw kind? Voor welk vak en hoe vaak in de week?

b. Welke ondersteuning denkt u dat uw kind nodig heeft op zijn/haar nieuwe school?

6. Reden van aanmelding
1

7. Onderzoek naar plaatsbaarheid van uw kind
Om te kunnen bepalen of wij uw kind kunnen plaatsen, hebben we informatie nodig over de
ontwikkeling van uw kind.
a. Geeft u toestemming voor het opnemen van contact met de leerkracht en/of intern
begeleider van de huidige school of kinderdagverblijf?
Ja/nee*
b. Geeft u toestemming voor het opvragen van relevante gegevens over de ontwikkeling van
uw kind (het onderwijskundig rapport en eventueel een
ontwikkelingsperspectief/groeidocument)?
Ja/nee*
Indien u ‘nee’ invult, is het voor ons niet mogelijk om de plaatsbaarheid van uw kind te onderzoeken
en stopt de aanmeldprocedure. De school heeft dan geen zorgplicht zoals bedoeld in de wet.

5. Overige belangrijke gegevens

Wilt u het ingevulde en getekende formulier mailen naar: nina.desplenter@kleinenicolaas.nl
Zodra het formulier is ontvangen wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de
huidige school van uw zoon/dochter. De aanmeldprocedure neemt maximaal 6 weken in
beslag, maar wij doen er alles aan u zo snel mogelijk te berichten.
Datum :
Naam ouder/verzorger:

Handtekening:
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