School voor Chr. Basisonderwijs
Ploos van Amstelskoalle
Elbasterwei 13
9151KN Holwerd
Telefoon: 0519-561583
E-mail: ploos@arlanta.nl

AANMELDING LEERLING (GROEP 3 T/M 8)
Door middel van het invullen van dit formulier, dat bedoeld is om de zorg die uw kind eventueel nodig
heeft in beeld te brengen, meldt u uw kind aan bij onze school. In de komende 6 weken onderzoeken
wij of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en in welke mate en op welke wijze wij deze
ondersteuning kunnen bieden. Deze periode van 6 weken kan eenmaal met maximaal 4 weken
worden verlengd. Tijdens het kennismakingsgesprek zal dit formulier met de directeur en/of intern
begeleider worden besproken.
We hanteren het stroomschema ‘Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school – stroomschema 4’ bij
de aanmeldingsprocedure. Dit stroomschema is te verkrijgen bij de directeur van de school.
Gegevens leerling
Voornamen:

………………………………..………………………………………….............

Achternaam:

…………………………………..……………………………………….............

Geslacht:

O jongen

Straat en huisnummer:

…………………………………………………….……….…………………….

Postcode en plaats:

……..…………………………………………….………………………............

Telefoon:

…………………………………………………….…….……..…………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………....

Geboorteplaats:

………………………………………..………………………………….............

Geboorteland:

……………….………..……

O meisje

Nationaliteit: ………………………………….

Gegevens huidige school
Naam school:

………………………………..………………………………………….............

Straat en huisnummer:

………………………………..………………………………………….............

Postcode en plaats:

………………………………..………………………………………….............

Telefoon:

………………………………..………………………………………….............

Leerkracht:

………………………………..………………………………………….............

Huidige groep:

………………………………..………………………………………….............

Om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft, is informatie van ouders/verzorgers
(eventueel aangevuld met informatie van de huidige school) de belangrijkste basis. We vragen u dan
ook om onderstaande gegevens zorgvuldig in te vullen.

Medische gegevens
Is er sprake van bijzondere ziekten, handicaps of stoornissen?

Ja / Nee

Toelichting*:

Is uw kind onder behandeling van bepaalde specialisten?

Ja / Nee

Toelichting*:

Gebruikt uw kind medicijnen?

Ja / Nee

Toelichting*:

Is er sprake van een ontwikkelingsstoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, enz.)?

Ja / Nee

Toelichting*:

Is er sprake van een leerstoornis (bijv. dyscalculie, dyslexie, enz.)?
Toelichting*:

Ja / Nee

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Houdt uw kind zich op school goed aan de geldende regels en afspraken?

Ja / Nee

Is er sprake van pestgedrag bij uw kind (pesten/gepest worden)?

Ja / Nee

Vindt u uw kind onzeker/faalangstig?

Ja / Nee

Kan uw kind goed samenwerken en samenspelen met andere kinderen?

Ja / Nee

Maakt uw kind gemakkelijk contact met de leerkracht?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

Leerontwikkeling
Hoe zijn de schoolvorderingen van het kind met betrekking tot de volgende vakgebieden?
Rekenen

Onvoldoende / Matig / Voldoende / Goed

Technisch lezen

Onvoldoende / Matig / Voldoende / Goed

Begrijpend lezen

Onvoldoende / Matig / Voldoende / Goed

Spelling

Onvoldoende / Matig / Voldoende / Goed

Woordenschat

Onvoldoende / Matig / Voldoende / Goed

Krijgt de leerling extra hulp bij bepaalde vakgebieden?

Ja / Nee

Toelichting*:

Heeft de leerling gedoubleerd (zitten blijven)?

Ja / Nee

In welke groep?*
Heeft de leerling een groep overgeslagen?

Ja / Nee

In welke groep?*
Is er sprake van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong?

Ja / Nee

Toelichting*:

Leerhouding
Is uw kind betrokken bij de lessen?

Ja / Nee

Heeft uw kind een acceptabel werktempo?

Ja / Nee

Kan uw kind zich goed concentreren op zijn/haar werk?

Ja / Nee

Kan uw kind goed zelfstandig werken?

Ja / Nee

Eventuele toelichting:

Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind die van belang kunnen zijn bij de ondersteuning van
uw kind?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
*Alleen invullen indien van toepassing

Verklaring
Ondergetekenden verklaren,
a. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
b dat de school gemachtigd is contact op te nemen met de ouders/verzorgers/voogd, de huidige
school en/of de jeugdgezondheidszorg over de ontwikkeling van uw kind

Naam ouder / verzorger / voogd (1):

Naam ouder / verzorger / voogd (2):

……………..…………………………………….

……………..…………………………………….

Datum: ………………………………………….

Datum: ………………………………………….

Handtekening:

Handtekening:

Indien we uw kind kunnen toelaten tot onze school, ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Na het
invullen van dat formulier is de inschrijving pas definitief.
Wij zoeken naar een goede balans tussen uw wensen en de mogelijkheden van onze school. Als wij
uw kind niet kunnen toelaten, zoeken wij (of ons schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een
andere school. Dat kan een andere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
of een school voor speciaal onderwijs (SO).

