Valckstraat 30
7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school.
Het formulier bestaat uit 6 delen:
1. Gegevens kind
2. Gegevens huidige school of voorschoolse voorziening
3. Ondersteuningsbehoeften kind
4. Toestemmingsverklaring
5. Ondertekening
6. In te vullen door school
We willen u vragen het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde formulier
kunt u sturen naar aanmelding@vrijeschoolzutphen.nl .
Deel 1: Gegevens kind
Achternaam kind:
Voornamen (voluit):
Roepnaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geslacht:

☐ Meisje

☐ Jongen

Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:
Geboorteland:
In Nederland sinds:
(indien van toepassing)
Nationaliteit:
Thuistaal:
Geloofsovertuiging:
Gezinsvorm:

☐ Tweeoudergezin

☐ Eenoudergezin

☐ Co-ouderschap

☐ Nieuw samengesteld gezin

☐ Pleegouders

☐ Anders, namelijk:

Broer(s) :
Naam en geboortedatum.
Broertje(s):
Naam en geboortedatum.
Zus(sen) :
Naam en geboortedatum.
Zusje(s):
Naam en geboortedatum.

Heeft u een kennismakingsmiddag of inloopochtend bezocht ?

Ja / Nee

Op datum :

Deel 2: Gegevens huidige school of voorschoolse voorziening
Naam huidige
school of
voorschoolse
voorziening:
Straat en
huisnummer:
Postcode en
woonplaats:
Kind zit in groep:
(indien van
toepassing)
Deel 3: Ondersteuningsbehoeften kind
Heeft uw kind deelgenomen aan

☐ Ja, naam VVE programma:

een VVE 1 programma?

☐ Nee

Is er sprake (geweest) van

Spelen

bijzonderheden op de volgende
ontwikkelingsgebieden?

Contact met anderen
Spraak- en taalontwikkeling
Gedrag
Lichamelijke en motorische ontwikkeling

1Voor-

en Vroegschoolse Educatie

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nee

☐ Nee

Krijgt uw kind extra
ondersteuning op de

☐ Ja

☐ Nee

voorschoolse
voorziening/huidige school of
verwacht u dat dit nodig is?
Zo ja, wat is de
ondersteuningsbehoefte van uw
kind? Wat heeft uw kind nodig?
Zo ja, is uw kind al eens
onderzocht?

☐ Ja, door:
☐ Nee

Is er sprake (geweest) van
behandeling? Bijvoorbeeld
logopedie, fysiotherapie,
kinderarts, psycholoog of
integrale vroeghulp.

Deel 4: Toestemmingsverklaringen
Ondergetekende,
•

gaat er ☐wel / ☐ niet mee akkoord dat school inzage krijgt in het kinddossier van de
voorschoolse voorziening of huidige school.

Deel 5: Ondertekening
Dit formulier ondertekenen beide ouders/verzorgers met ouderlijk gezag, tenzij één ouder het ouderlijk
gezag uitoefent.
Algemene voorwaarden
•

Elke ouder / verzorger heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van
de administratie dat op het kind betrekking heeft.

•

Gegevens van uw kind worden uitsluitend met toestemming van ouder(s) / verzorger(s)
verstrekt aan derden.

•

Na ondertekening van dit formulier is het kind aangemeld op school. De ouder(s) / verzorger(s)
ontvangen van school een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vanaf deze datum start de
wettelijke termijn voor scholen om binnen 6 weken een beslissing te nemen over toelating van
het kind. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Indien extra
gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) nodig zijn, telt de termijn niet door.

•

Ondergetekende verklaart dat dit formulier door beide ouders / verzorgers naar waarheid is
ingevuld.

Handtekening ouder/ verzorger 1

Handtekening ouder/ verzorger 2

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Telefoon / mobielnr.

Telefoon / mobielnr.

E-mailadres:

E-mailadres :

Deel 6: In te vullen door school
Datum ontvangst aanmeldformulier:
Datum verzending
ontvangstbevestiging naar ouder(s) /
verzorger(s):
Datum verzending bevestigingsbrief
m.b.t. besluit toelaatbaarheid naar
ouder(s) / verzorger(s):
Datum van inschrijving:
Datum eerste schooldag kind:
Geplaatst in klas:

