c.b.s. De Hoeksteen
Spijkse Kweldijk 94 - 4211 CX Spijk
0183-563784
e-mail: directie@cbsdehoeksteen.nl
Inschrijfformulier
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)

Roepnaam
Andere naam hanteren Ja / Nee
Zo ja, welke
Geslacht M / V
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burger Service Nummer (kopie van
officieel document als bewijs
meeleveren)
Onderwijsnummer
Gezindte
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (land)
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
VVE deelname Ja / Nee
Naam VVE programma
Is ingeschreven geweest bij
een andere school Ja / Nee
Indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts
Adres
Woonplaats
Verzekeringsm. ziektekosten
Polisnummer
Medicijngebruik Ja / Nee
Indien ja, welke medicijnen
Allergie
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Producten die kind niet mag
GEZIN
Aantal kinderen gezin

Plaats van kind in gezin

Noodnummer

Noodnummer naam

Eventuele opmerkingen gezin

PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht M / V

Geslacht M / V

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Beroep

Beroep

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

of diploma

of diploma

Diploma behaald Ja / Nee

Diploma behaald Ja / Nee

Indien nee, aantal jaren

Indien nee, aantal jaren

onderwijs binnen opleiding

onderwijs binnen opleiding

Naam van de school waar

Naam van de school waar

diploma behaald is

diploma behaald is

Jaar waarin diploma behaald is

Jaar waarin diploma behaald is

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat
Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

E-mail

E-mail

In te vullen door de school:

In te vullen door de school:

Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk

Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger

O overig vo en hoger

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum
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c.b.s. De Hoeksteen
Spijkse Kweldijk 94 - 4211 CX Spijk
0183-563784
e-mail: directie@cbsdehoeksteen.nl
Aanvullende gegevens bij inschrijfformulier nieuwe leerling.
Naam leerling: _____________________________________

Geb.datum:_____________________

MEDISCHE GEGEVENS:

Hebben zich rondom de zwangerschap en/of bevalling bijzonderheden voorgedaan?
ja / nee
Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Is er sprake van een bijzondere ziekte?

ja / nee

Zo ja, wat moet de school daarvan weten?........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


Wilt u dit evt. mondeling toelichten?
ja / nee
Gebruikt uw kind medicijnen?
ja / nee
Zo ja, welke? .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



Is er sprake van allergieën?

ja / nee

Zo ja, welke? .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................






Zijn er problemen met
Zijn er problemen met
Is uw kind zindelijk?
Zijn er problemen met
Zijn er problemen met

de ogen?
de oren?

ja
ja
ja
ja
ja

het eten?
het slapen?

ONTWIKKELING EN GEDRAG
Kruis in onderstaand lijstje aan wat van toepassing
Mijn kind is:
 spontaan
 somber
 driftig
 overactief
 gespannen
 rustig
 passief
 zelfredzaam
 zelfverzekerd
 aandachtvragend

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

is op uw kind.






teruggetrokken
jaloers
vrolijk
opgewekt
snel in tranen






angstig
verlegen
gehoorzaam
faalangstig

U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.







Op welk moment ging uw kind (ongeveer):
Kruipen:

……………………………………

Lopen:

……………………………………

Fietsen:

……………………………………

Beweegt uw kind zich soepel?
Kan uw kind knippen?
Kan uw kind wat tekenen en knutselen?
Kan uw kind zichzelf aankleden?
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/
/
/
/

nee
nee
nee
nee



Heeft uw kind fysiotherapie of heeft hij/zij dit gehad?



Wat is de handvoorkeur van uw kind? (kruis aan wat van toepassing is)
 rechts
 links
 dit is nog onduidelijk

ja / nee

Hoe is de gezinssamenstelling?
(vader/moeder/verzorger(s),
broers/zussen, namen en geboortejaar)

Hoe is de relatie met moeder en vader?

Kan uw kind goed opschieten met
eventuele broertjes/zusjes?

SPEELWERKGEDRAG:

Vindt uw kind het fijn om met anderen samen te spelen?
ja / nee / soms

Kan uw kind alleen spelen?
ja / nee / soms

Wat doet uw kind graag als het speelt? ...........................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................




Verveelt uw kind zich snel?
Is uw kind snel ontmoedigd als iets niet lukt?
Wil uw kind graag zijn/haar zin doen?

ja / nee / soms
ja / nee / soms
ja / nee / soms

Taalontwikkeling:

Is uw kind verstaanbaar voor anderen?

Spreekt uw kind makkelijk met anderen?

Heeft uw kind logopedie of heeft hij/zij dit gehad?

Kan uw kind goed duidelijk maken wat hij/zij wil?

ja
ja
ja
ja

/
/
/
/

nee
nee
nee
nee

Bewegen:
Interesse voor boeken:

Heeft uw kind al interesse in boeken?

Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen?

Kan uw kind het verhaal terugvertellen?

ja / nee / soms
ja / nee / soms
ja / nee / soms

Denkontwikkeling:

Stelt uw kind ‘waaromvragen’?

Kent uw kind de betekenis van veel woorden?

Heeft uw kind al interesse in letters en lezen?

Heeft uw kind al interesse in hoeveelheden en getallen?

Bedenkt uw kind creatieve oplossingen?

ja
ja
ja
ja
ja

Schoolbeleven:

Heeft uw kind zin om naar school te gaan?

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf bezocht?

ja / nee
ja / nee

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

/
/
/
/
/

soms
soms
soms
soms
soms

Zo ja, hoe verliep dat? ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
Verwachtingen:
Denkt u dat uw kind aanpassingsproblemen zal hebben ten aanzien van:

De regels in de klas?

Het stilzitten?

Het accepteren wat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren?

Het rekening houden met anderen?

Het goed kunnen luisteren?




ja
ja
ja
ja
ja

Denkt u dat uw kind het lichamelijk aan kan?
Denkt u dat uw kind zich vrij zal voelen in de groep?
Wat is uw beeld van de ontwikkeling van uw kind? (kruis aan wat van toepassing is)
 Er is een mogelijke achterstand in ontwikkeling.
 De ontwikkeling verloopt normaal.
 Er is een mogelijke voorsprong in ontwikkeling.

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

ja / nee
ja / nee

Bijzonderheden:

Hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan in het gezin zoals:
geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing, echtscheiding, sterfte?
ja / nee

Zo ja, wilt u dit evt. mondeling toelichten?
ja / nee

Is er sprake van leerproblemen, dyslexie of hoogbegaafdheid in de familie?
ja / nee
Zo ja, wilt u dit hieronder aankruisen?
 leerproblemen
 dyslexie
 ADHD
 hoogbegaafdheid
 anders n.l.: ................................................................................................................................
Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind?

ja / nee

Zo ja, wilt u dit hieronder dan weergeven? ................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Heeft u behoefte aan een gesprek met de leerkracht over uw kind bij aanvang van de schoolloopbaan?

ja/nee

Zo ja, waar zou dit over gaan? ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vriendelijk bedankt voor het invullen van dit formulier.
Indien deze gegevens, samen met eventuele opgevraagde of ontvangen gegevens, in goede orde zijn ontvangen en
het kind plaatsbaar wordt geacht, gaat de school over tot plaatsing. U ontvangt hierover bericht zo mogelijk meteen
bij aanmelding, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van de formulieren.
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