Frankische Driehoek 1, 5052 BL GOIRLE
Tel.013-5342432
info@openhof-goirle.nl
www.openhof-goirle.nl

Kennisgeving van aanmelding
Gegevens van uw kind
Roepnaam:………………………………………..…………………..

BSN-nummer:……………………………………………………………….…….

Voornamen:….……………………………………………………….

Geslacht: jongen /meisje

Achternaam:……………………………………………….…………

Geboortedatum: ……. - ……..- ………. (dd-mm-jjjj)

Adres: ……………………………………………………………………

Geboorteplaats:………………………………………………………….………

Postcode: ………………………………………………………………

Geboorteland:…………………………………………………………………….

Woonplaats:………………………………………………….……….

Godsdienst: ……………………………………………………………………..…

Telefoonnummer: ……………………………………………….…

Nationaliteit:…………………………………….…………………………………

Plaats in het gezin: Enige / Oudste / Middelste / Jongste
Gezinssamenstelling van andere kinderen in het gezin:
Naam:
Geboortedatum:

Geslacht:

…………………………………….…….

…………………………..

…………………….

…………………………………………..

…………………………..

…………………….

Afkomstig van:
Naam Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf…………...…………………………….

Contactpersoon:…………………………..……………

Naam basisschool: …………………………………………………. Uit groep:………

Naam leerkracht: ……………………………….……..

Medische achtergrond
Naam huisarts:……………………………………………………….. Tel. : …………………………………………………………………..……..……………..
Zorgverzekering:…………………………………………………….. Persoonlijk polisnummer: …………………………………..……………………
Medicijngebruik op school: Ja/ nee (Zo ja, verplicht invullen ‘Medisch Handelings Protocol’)
Bijzonderheden
Uw kind heeft:
O logopedie
O fysiotherapie
O remedial teaching
O beperking van gezichtsvermogen
O beperking van gehoor

Uw kind wordt/is behandeld door:
Uw kind is blijven zitten in gr……..…
O kinderarts
Uw kind is onderzocht door………....
O (kinder)psycholoog
O andere arts/deskundige …………………

Zorgplicht
Heeft u het kind ook op andere scholen aangemeld?
Indien ja: Geniet onze school uw 1e voorkeur?

Ja / Nee
Ja / Nee

Gegevens van beide ouders / verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam:

…………………………………………………………..

………………………………………………………..…….……………...

Voorletters:

………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Relatie tot kind:………………………………………………………..

…………………………………………………………….………….…….

Burgerl. staat: …………………………………………………………
……………………………………………………………….……………..
(indien gescheiden, verplicht invullen protocol ‘Kind en Scheiding’)
Geboorteland: ………………………………………………………....

…………………………………………………………………………….…

Nationaliteit:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…

Hoogst genoten
opleiding:
………………………………………………………..

………………………………………………………………….………..…

Beroep:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………….………..

Mob. Tel.nr.:

………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……..

E-mail:

……………………………………………………….

……………………………………………………………………..…….…

Toestemming
O

Ouders, verzorgers hebben geen bezwaar dat foto’s van hun kind(eren) op de website of anders
publiekelijk kenbaar worden gemaakt.

O

Ouders, verzorgers hebben wel bezwaar dat foto’s van hun kind(eren) op de website of anders publiekelijk
kenbaar worden gemaakt.

Door ondertekening geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf/
huidige school en/of GGD.
Ondertekening
Goirle, ……-…….-……………(dd-mm-jjj)

Goirle, …..-……..-………………(dd-mm-jjjj)

______________________________
(handtekening ouder/verzorger 1)

_______________________________
(handtekening ouder/verzorger 2)

Team bs Open Hof bedankt u graag voor deze kennisgeving van aanmelding van uw kind.
Bij eventuele vragen staan wij u altijd graag te woord.

Intakeformulier aanmelding

1. Gegevens van uw kind:
Roepnaam

: _________________________________

Achternaam

: _________________________________

Geslacht

: Jongen / meisje

Geboortedatum

: _________________________________

2. Algemene informatie:
1. Hoe verloopt volgens u de algehele ontwikkeling van uw kind?
Is dat vlot/ gemiddeld/ traag?

2. Zijn er opvallende zaken te melden ten aanzien van de taalontwikkeling van uw
kind? (Onduidelijk spreken, heel vroeg of heel laat spreken, stotteren,
logopedie, is er sprake van dyslexie in de familie?)

3. Zijn er bijzonderheden wat betreft de motoriek? Zo ja, welke?
(Kruipen, lopen, rennen, klimmen/klauteren, fysiotherapie)

4. Is uw kind naar de peuterspeelzaal of naar een kinderdagverblijf geweest?
Zo ja, zijn er dan bijzonderheden te vermelden over die periode?

5. Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid van uw kind? Zijn er
door het consultatiebureau bijzonderheden vermeld? Zo ja, welke?
(Oren, ogen, allergieën, zindelijkheid, andere lichamelijke klachten?)

6. Hebben er zich gebeurtenissen voorgedaan, die een diepe indruk hebben
gemaakt op uw kind? Zo ja, welke?

7. Kunt u aangeven welke gedragskenmerken van toepassing zijn op uw kind?
 Rustig
 Druk
 Verlegen

 Nerveus
 Snel boos
 Zelfstandig

 Nieuwsgierig
 Dromerig
 …………………….

8. Heeft uw kind broertjes en/of zusjes? Hoe is het contact van uw kind met de
andere leden van uw gezin? En met andere kinderen?

9. Heeft u nog aanvullende informatie die van belang is?

Wij hebben de wettelijke plicht te onderzoeken of wij datgene kunnen bieden wat voor uw kind
noodzakelijk is. Dit zal voor 95% van de leerlingen geen problemen opleveren. Als er voor uw kind
specifieke onderwijsbehoeften zijn, moet daar een arrangement voor worden afgesproken. Hierin
staan afspraken, die we met u maken, om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden met eventuele
extra hulp. Om daar een goede keuze in te kunnen maken, hebben we alle relevante informatie
nodig, die u voorhanden heeft. Daarmee bedoelen we ook verslagen die er van externen zijn.
Door ondertekening geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf en/of GGD.

Handtekening ouder/verzorger:

Plaats en datum:

__________________________

__________________________

