Aanmeldingsformulier
Voor het aanmelden van uw kind op een school gelden de volgende wettelijke afspraken:
 Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een school. Torenlei heeft de voorkeur,
dat u uw kind aanmeldt als het 3½ jaar oud is.
 Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders d.m.v. dit aanmeldingsformulier.
 Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan zijn ze
verplicht dit te melden bij de aanmelding. Daarbij horen ouders ook alle relevante informatie (zoals
onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven.
 De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf
kan bieden, zij overleg voert met andere scholen. Ze biedt de ouders dan een passende onderwijsplek aan waar het kind wél het
onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal
onderwijs. De school heeft hiervoor 6 weken de tijd (te verlengen tot 10 weken).
Passend Onderwijs
Heeft u uw kind ook bij een andere school aangemeld, of bent u voornemens dit te gaan doen? nee / ja
Zo ja, welke school/scholen is/zijn dit dan? ….. ..........................................................................................................................
Welke school heeft uw eerste voorkeur? ….. ..............................................................................................................................

De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden
of dat een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader van de zorgplicht.
Verwacht u dat uw kind extra aandacht nodig zal hebben? nee / ja
Zo ja, op welk gebied of welke gebieden?
zorgen omtrent gedrag
zorgen omtrent lichamelijke en/of motorische belemmeringen
zorgen omtrent geestelijke en/of intellectuele belemmeringen

Indien een van deze zorggebieden is aangekruist, wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de zorg nader toe te lichten.
Leerlinggegevens
Achternaam van de leerling: ….. .........................................................................................................................................................
Voornamen voluit: ….. .......................................................................................................................................................................
Roepnaam: ….. ..........................................................................
Geslacht: M / V
Geboortedatum: ….. ...................................................................
Geboorteplaats: ….. ...................................................................
Burgerservicenummer leerling (BSN. = 9 cijfers): ..... ..........................................................................................................................
Culturele achtergrond
Land van herkomst: ….. ..............................................................
Datum in Nederland: ….. ............................................................
Land van herkomst verzorger 1: ….. ............................................
Land van herkomst verzorger 2: ….. ............................................
Vluchtelingenstatus: Ja / Nee
Verblijfsvergunning: vast / tijdelijk, tot .......................................
(1e) Nationaliteit: ….. ..................................................................
Eventuele 2e Nationaliteit: ….. .....................................................

Medisch
Huisarts: ..... .............................................................................
Adres: ..... .................................................................................
Woonplaats: ..... ........................................................................
Telefoonnummer: ..... ................................................................
Medicijngebruik: ..... ..................................................................
Allergie: ..... ..............................................................................
Producten die kind niet mag: ..... ................................................
.................................................................................................

Adresgegevens (waar kind volgens GBA* is ingeschreven)
Land: Nederland.........................................................................
Adres: ..... .................................................................................
Postcode: ...... ...........................................................................
Plaats: ..... .................................................................................
Gemeente: ..... ...........................................................................
Telefoonnummer: ..... .................................................................
is adres van: beide ouders/moeder/vader/overige verzorgers ........

(Eventueel 2e adres)
Land: ..... .................................................................................
Adres: ..... .................................................................................
Postcode: ...... ...........................................................................
Plaats: ......................................................................................
Gemeente: ..... ..........................................................................
Telefoonnummer: ..... ................................................................
is adres van: beide ouders/moeder/vader/overige verzorgers .......

Indien gescheiden huishouding, wanneer zit kind bij welke verzorger (omgangsregeling)? ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Voorschools
Naam psz / kinderdagverblijf: ….. ................................................
Plaats: ….. .................................................................................
Sinds: ….. ..................................................................................
Doelgroep / VVE indicatie?: Ja / Nee ...........................................

Onderwijs historie (indien afkomstig van andere school):
Naam school: ….. .......................................................................
Plaats: ….. .................................................................................
Groep: ..... ................................................................................
Onderwijs sinds: ….. ..................................................................

*= Gemeentelijke Basis Administratie
Toelichting: In geval van een gescheiden huishouding kan een kind op een ander adres bij het GBA zijn ingeschreven, dan het
werkelijke woonadres, vaak voorkomend b.v. vanwege kinderbijslag.
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Gezin
Naam broers/zussen
..... ............................................................................................
..... ............................................................................................
..... ............................................................................................
Bijzonderheden: ..... ...................................................................
Verzorgers
Eénoudergezin: Ja / Nee
Personalia verzorger 1 .................................................. M / V
Achternaam: ….. ........................................................................
Roepnaam: ….. ..........................................................................
Voorletter(s): ….. .......................................................................
Geboortedatum: ….. ...................................................................
Geboorteplaats: ..... ...................................................................
Geboorteland: ..... ......................................................................
Beroep: ..... ...............................................................................
Werkzaam bij bedrijf: ..... ...........................................................
Telefoonnummer mobiel: ..... ......................................................
Telefoonnummer werk: ..... ........................................................
Burgerlijke staat: ..... ..................................................................
IBAN: NL..... ..............................................................................
E-mail: ......................................................................................
Relatie tot leerling: .......... ..........................................................
Wettelijk gezag: nee / ja
Thuistaal: ..... ............................................................................
Ander adres dan leerling? Ja / Nee

Geb. datum
..........-..........-..........
..........-..........-..........
..........-..........-..........

Relatie
Vol/Half/Adoptie/Pleeg/Stief/Anders
Vol/Half/Adoptie/Pleeg/Stief/Anders
Vol/Half/Adoptie/Pleeg/Stief/Anders

Personalia verzorger 2 .................................................. M / V
Achternaam: ..... ........................................................................
Roepnaam: ...............................................................................
Voorletter(s): ..... .......................................................................
Geboortedatum: ..... ..................................................................
Geboorteplaats: ..... ...................................................................
Geboorteland: ...........................................................................
Beroep: ..... ...............................................................................
Werkzaam bij bedrijf: ..... ...........................................................
Telefoonnummer mobiel: ..... .....................................................
Telefoonnummer werk: ..... ........................................................
Burgerlijke staat: ..... .................................................................
IBAN: NL..... ..............................................................................
E-mail: ..... ................................................................................
Relatie tot leerling: .......... .........................................................
Wettelijk gezag: nee / ja
Thuistaal: ..... ............................................................................
Ander adres dan 1e verzorger? Ja / Nee

Bij nood waarschuwen
In noodgevallen worden altijd eerst de ouders gebeld op alle beschikbare telefoonnummers. Enkel als ouders niet bereikbaar zijn, wordt
het noodnummer gebeld. Vult u hier dus een andere persoon dan uzelf in!
Noodnummer(s): ...... .................................................................
Noodnummer naam: ...... .....................................................
Verklaring(en):
Gaat u akkoord met publicatie van adresgegevens in een adresboekje van de school voor de ouders? nee / ja

Het adresboekje kan van pas komen als uw kind bij andere kinderen gaat afspreken.
Gaat u akkoord dat er foto’s van het kind op de website van school worden geplaatst. nee / ja

Dit zijn foto’s van schoolactiviteiten, niet van individuele leerlingen. Denkt u bv. aan impressies van Sinterklaas, Kerst, Carnaval.
Ondertekening
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de gegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam verzorger 1: ..... ...............................................................
Plaats: ..... .................................................................................
Datum: ..... .............................
Handtekening:

Naam verzorger 2: ..... ...............................................................
Plaats: ......................................................................................
Datum: ..... .............................
Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is
ALGEMENE TOELICHTING

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldingsformulier toelating van het vermelde kind op Samenwijs Torenlei.
Naar aanleiding van onder meer dit formulier zal worden bekeken of het kind definitief, voorlopig of niet op deze school ingeschreven
kan worden.
Wilt u dit formulier invullen
en inleveren bij / insturen naar:
Samenwijs Torenlei
Dorpsstraat 8
5085 EG Esbeek

of mailen naar:
info.torenlei@stichtingsamenwijs.nl
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