
 

Osbs de Kameleon instroom en zij-instroom

Aanmeldingsgegevens

Datum aanmelding: Groep instroom:

Datum inschrijving: Leerjaar (schakelgroep):

AVG        lekker fit   schoolgids   groep        parnassys   kanvas dossier

Personalia leerling

Achternaam

Voornamen

Geslacht M V

Geboortedatum Eerste nationaliteit

Geboorteplaats Tweede nationaliteit

Land van herkomst Thuistaal

Datum in Nederland Burgerservicenummer

Land herkomst vader Land herkomst moeder

Indien van toepassing: beide ouder(s)/verzorger(s) invullen

Verzorger 1 Verzorger 2 

Achternaam Achternaam

Voorletters Voorletters

Relatie tot het kind  Relatie tot het kind

Geboortedatum Geboortedatum

Geboorteplaats Geboorteplaats

Burgerlijke staat Burgerlijke staat

Adres Adres

Postcode Postcode

Plaats Plaats

Telefoon thuis Telefoon thuis

Telefoon mobiel Telefoon mobiel

E-mail E-mail

Ouderlijk gezag ja  /  nee Ouderlijk gezag ja  /  nee

Noodnummer 1 Naam noodnummer

Noodnummer 2 Naam noodnummer

Gezin

Aantal kinderen in het gezin:

Eventuele opmerkingen kind:

   

  

Eventuele opmerkingen gezin
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Schoolloopbaan

School waarop uw kind momenteel onderwijs volgt

Naam school

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Naam intern begeleider 

Schoolloopbaan

Doublure             ja / nee groep doublure

Voorschool ja / nee

Vanaf welke leeftijd volgt uw kind onderwijs 

Wat is de reden dat u op zoek bent naar een andere school

o Verhuizing

o Anders

Namenlijk:

o Zijn wij de school van eerste voorkeur?

Ondersteuningsbehoefte

Extra zorg/ondersteuning

Op welk gebied verwacht u / weet u dat uw kind extra zorg en/of ondersteuning nodig zal hebben op school:

Waarom denkt u dat?

Medische beperkingen:

Zijn er medische beperkingen bij uw kind vastgesteld die specifieke extra ondersteuning 

en zorg van onze school vragen (*1)

o ja

o nee

o Indien ja, wat zou u hierover met de school willen delen?

(*1) Wij stellen deze vraag in de wetenschap dat u hierop geen antwoord hoeft te geven.
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Ondersteuningsbehoefte

Is er in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de leerontwikkeling of het gedrag van uw kind

o ja

o nee

   

Wilt u de resultaten van dit onderzoek delen met de school?

o ja

o nee De school kan niet voldoen aan de onderzoeksplicht

  

Indien ja, welke ondersteuningsbehoefte is er in dit onderzoek naar voren gekomen:

  

Huisarts en Medisch

Naam huisarts

Adres / plaats

Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

Medicijngebruik

Allergie

Producten die niet mogen

Complicaties bij de geboorte

Problemen met ogen Nee / Ja

Problemen met oren Nee / Ja

Ziekenhuisopname Nee / Ja

Sprake van ziekte Nee / Ja

Problemen met spreken Nee / Ja

Problemen met eten Nee / Ja

Problemen met slapen Nee / Ja
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Aanmeld en inschrijfprocedure

Akkoord en ondertekening

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen

van onderstaande:

o De school van aanmelding heeft onderzoeksplicht. De onderzoeksplicht kunnen wij alleen goed

invullen als u naar waarheid en volledigheid dit aanmeldformulier heeft ingevuld (informatieplicht).

o In de onderzoeksperiode proberen wij in kaart te brengen of onze school aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen en of we uw zoon/dochter passend 

onderwijs kunnen bieden.

Wij hebben als school 6 weken de tijd om onderzoek te doen en hierover een besluit te nemen.

Wij mogen dit eenmalig met 4 weken verlengen. Indien wij deze onderzoeksperiode verlengen,

zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en aangeven waarom wij dit doen.

o Op basis van de door u geleverde informatie wordt gekeken of wij uw kind passende ondersteuning

kunnen bieden op onze school en tot inschrijving kunnen overgaan. Als de gegeven informatie

(achteraf) niet juist of onvolledig was in de onderzoeksperiode kan dit gevolgen hebben voor de wijze

waarop de school het onderwijs voor uw kind passend kan maken. 

o Wij geven u als ouder(s)/verzorger(s) twee weken na aanmelding de gelegenheid om de gevraagde

documenten aan te leveren.

Ondertekening

ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2

Naam: Naam:

Datum: Datum:

Handtekening Handtekening
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Toestemmingsformulier voor delen

beeldmateriaal in verband met de wet op de privacy

Naam kind: 

Geboorte datum:

Alles toestaan: ja/nee

Beeldmateriaal schoolgids ja/nee

Beeldmateriaal website ja/nee

Beeldmateriaal (nieuws)brief ja/nee

Beeldmateriaal Sociale Media ja/nee

Parro ja/nee

  

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

*Bij inschrijving van uw kind op school heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal.

Deze toestemming geldt zolang uw kind bij ons op school zit, tenzij u de toestemming geheel of gedeeltelijk

intrekt.  

Wijzigingen over gegevens toestemming kunt u mailen naar info@osbsdekameleon.nl
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