Offingaweg 32
9074 AK Hallum
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fundamint@pcbo-ferwerderadiel.nl
www.itfundamint.nl

AANMELDING LEERLING (GROEP 2 T/M 8)

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Van harte welkom op Cbs It Fundamint te Hallum.
Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Hierin vragen wij u om een aantal gegevens van
uw zoon of dochter en van u als ouder(s)/verzorger(s). We zouden het fijn vinden om een goed beeld
van uw kind te krijgen. Schroom daarom niet om meer te vertellen dan we in dit formulier vragen. Tijdens
het kennismakingsgesprek zal het aanmeldingsformulier besproken worden en kunt u uw antwoorden
toelichten.
Door het invullen van het aanmeldingsformulier meldt u uw kind aan bij onze school. Binnen
6 weken beslissen we of uw kind kan worden toegelaten tot onze school. Deze periode kan met
maximaal 4 weken worden verlengd.*
Wanneer uw kind wordt toegelaten tot onze school ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Na het
invullen van dat formulier is de inschrijving definitief.
Alvast bedankt voor het invullen van het formulier. Als u vragen hebt, neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Naam dhr. Eef Sprenger
Dir. Cbs It Fundamint

* Deze manier van werken is nodig om tegemoet te komen aan de wetgeving in het kader van passend onderwijs. En is
vastgelegd in het document ‘Stroomschema zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school’. Dit stroomschema is te verkrijgen
bij de directeur van de school. Of via de link: https://www.passendonderwijs.nl/brochures/stroomschemas-zorgplicht/
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AANMELDING LEERLING (GROEP 2 T/M 8)

Gegevens leerling
Roepnaam:

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

Voornamen:

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

Achternaam:

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

Geslacht:

O jongen

Geboorteplaats:

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

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………....

Geboorteland:

……………….………..……

O meisje

Nationaliteit:………….……………….

BurgerServiceNummer:
……………………………………………………………………………
Huisarts:

……………………………………………………………………………………

Telefoon huisarts:

……………………………………………………………………………………

Adresgegevens leerling
Straat en huisnummer:
…………………………………………………….……….……………………..
Postcode en plaats:

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

Telefoon:

…………………………………………………….…….……..…………………

Indien u niet te bereiken bent op bovenstaand telefoonnummer in noodgeval waarschuwen:
………………..………van …….……………………………………………….

Noodnummer:

………………..………van …….……………………………………………….
Wat is uw gezinssituatie?

O Gehuwd

O Samenwonend

O Alleenstaand

O Gescheiden

O Anders, namelijk

………………………….

Wie heeft het gezag over het kind? O Vader en moeder O Alleen moeder
O Alleen vader

O Voogd
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Gegevens van de ouder / verzorger / voogd (1)
Achternaam + naam:

……….………………………………………………………………………..….

Adres (indien afwijkend):

……………………………............... Telefoon: ............................................

Geboortedatum:

………………………………………. Geslacht: m / v *

Geboorteland:

……………………………………… Nationaliteit…………………………….

Email adres:

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

Beroep:

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

Gegevens van de ouder / verzorger / voogd (2)
Achternaam + naam:

………………………………………………………………...………………….

Adres (indien afwijkend):

………………………………................... Telefoon: ....................................

Geboortedatum:

………………………………………….... Geslacht: m / v *

Geboorteland:

…………………………………………… Nationaliteit ……………………….

Email adres:

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

Beroep:

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

Gegevens huidige school
Naam school:

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

Straat en huisnummer:

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

Postcode en plaats:

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

Telefoon:

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

Mailadres:

………………………………………………………………………….…………………

Leerkracht:

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

Huidige groep:

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

Om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft, is informatie van ouder(s)/verzorger(s) (eventueel
aangevuld met informatie van de huidige school) de belangrijkste basis. We vragen u dan ook om onderstaande
gegevens zorgvuldig in te vullen.Bij ja of nee en/of soms antwoorden graag doorhalen wat niet van toepassing is
* Alleen invullen indien van toepassing

Gezinskenmerken
Hoe is uw gezinssituatie samengesteld?

Zijn er dingen in de opvoeding of in de ontwikkeling waar u tegenaan loopt?

Ja / Nee

Toelichting*:

Heeft u daarvoor hulp gezocht?*
Bij wie?
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Ja / Nee

Welbevinden
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u het welbevinden van uw kind inschat.
Mijn kind:
heeft plezier in het leven

Ja / Nee/ Soms

is fit en gezond

Ja / Nee/ Soms

neemt initiatieven

Ja / Nee/ Soms

speelt vaak met andere kinderen

Ja / Nee/ Soms

gaat goed met andere kinderen om

Ja / Nee/ Soms

helpt vaak andere kinderen

Ja / Nee/ Soms

komt voor zichzelf op

Ja / Nee/ Soms

vraagt hulp als dat nodig is

Ja / Nee/ Soms

vertelt spontaan over gebeurtenissen

Ja / Nee/ Soms

Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat.
Mijn kind:
kan intensief met iets bezig zijn

Ja / Nee/ Soms

kan zich goed concentreren op zijn/haar werk

Ja / Nee/ Soms

is snel ontmoedigd als iets niet lukt

Ja / Nee/ Soms

verveelt zich gauw

Ja / Nee/ Soms

maakt af waar hij/zij aan begonnen is

Ja / Nee/ Soms

Leerontwikkeling
Hoe zijn de schoolvorderingen van uw 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

Toelichting:

Krijgt uw kind extra hulp bij bepaalde vakgebieden?*

Ja / Nee

Toelichting:

Is er sprake van extra ondersteuning?*
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Ja / Nee

Toelichting:

Heeft uw kind gedoubleerd (blijven zitten)?

Ja / Nee

In welke groep?*
Heeft uw kind een groep overgeslagen?

Ja / Nee

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

Ja / Nee

Toelichting*:

Is er sprake van dyslexie of dyscalculie?

Ja / Nee

Toelichting*:

Is uw kind onder behandeling van een logopedist (geweest)?

Ja / Nee

Naam en plaats praktijk*
Naam behandelaar*
Is uw kind onder behandeling van een fysiotherapeut (geweest)?
Naam en plaats praktijk*
Naam behandelaar*

Medische gegevens
Is er sprake van bijzondere ziektes, handicaps of stoornissen?
U kunt denken aan bijv. ADHD, PDD-NOS, ODD, ADD, CD.
Toelichting*:

Is uw kind onder behandeling van bepaalde specialisten?

Ja / Nee

Ja / Nee

Toelichting*:

Gebruikt uw kind medicijnen?
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Ja / Nee

Zo ja, welke medicijnen:

Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind en/of uw gezinssituatie die van belang kunnen zijn?
Toelichting*:

Verwacht u dat er extra aanpassingen/begeleiding nodig is voor uw kind?
Toelichting*:

Verklaring
Ondergetekenden verklaren:

dat dit formulier naar waarheid is ingevuld;

 ja

 nee

dat de school contact op mag nemen met de huidige school over de ontwikkeling van uw

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Het gegeven dat in de klas de leerkracht gefilmd kan worden tijdens het lesgeven en
mijn kind in beeld kan komen. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld voor opleiding of
ontwikkeling van de leerkracht;

 ja

 nee

De afspraak op school dat bij ziekte/verwonding van mijn kind eerst contact wordt
opgenomen met ouder/verzorger/door hen aangewezen persoon. Als niemand
bereikbaar is, ga ik akkoord met de werkwijze dat de leerkracht een zorgvuldige
afweging maakt of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts
geconsulteerd moet worden.

 ja

 nee

kind;
dat de school contact op mag nemen met de jeugdgezondheidszorg over de ontwikkeling
van uw kind.
dat de school contact op mag nemen met externe instanties of deskundigen, die bij uw
kind betrokken zijn, over de ontwikkeling van uw kind.

Door ondertekening ga ik akkoord met:
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Ondertekenden geven de school toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de leerling*:
Publicatie:

Doel

Toestemming*

in de schoolgids en
schoolkalender

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
 ja
de school en het onderwijs en om een indruk te delen over het onderwijs
op school.

 nee

op de openbare website van
de school

Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen en
 ja
andere geïnteresseerden over de school, het geven en volgen van
onderwijs, geven van informatie over diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc. Hiermee wordt een indruk gegeven van
de school.

 nee

via het ouderportaal van de
school

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals
lessen, schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.

 ja

 nee

in de (digitale) nieuwsbrief

Informeren van ouders en leerlingen over activiteiten en ontwikkelingen  ja
op en om school.

 nee

in het bestuursverslag en de
schoolplannen

Informeren van ouders, leerlingen en externe partijen over de
onderwijsontwikkelingen en plannen van de school en van PCBO
Ferwerderadiel.

 ja

 nee

De school maakt ook klassenfoto’s. Deze foto wordt beschikbaar gesteld aan alle ouders en leerlingen van de klas als leuke herinnering
voor later. De klassenfoto wordt niet gepubliceerd.
Ondergetekende geeft
 wel
 niet
toestemming* om de leerling op de klassenfoto te zetten.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken of wijzigen. Dit kan via fundamint@pcbo-ferwerderadiel.nl. Zonder
tegenbericht is deze toestemming geldig tot het eind van de schoolperiode van uw kind. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt
hierover aandacht besteed in de nieuwsbrief van de school.
Naam ouder / verzorger / voogd (1):

Naam ouder / verzorger / voogd (2):

……………..……………………………………

……………..…………………………………….

Plaats:………………………………………….

…………………………………………………...

Handtekening:

Handtekening:

U hebt in dit aanmeldingsformulier aan kunnen geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur
kijkt samen met u of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd wel het geval. Maar soms is dat niet zo. Dan
gaat de directeur samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de zorgplicht van de
school. U kunt er dus vanuit gaan dat wij met u kijken wat de beste plek voor uw kind is. Als dat op onze basisschool is, krijgt u een
inschrijfformulier om in te vullen. Dat maakt de toelating definitief.

**Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen ondertekende aanmeldingsformulieren/inschrijfformulieren
rechtsgeldig. U dient dit formulier ook naar waarheid in te vullen. Alle verstrekte informatie valt onder de regeling van de wet op de
privacy bescherming.
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BESTE OUDERS OF VERZORGERS,
Waarom is het belangrijk om lid te worden van onze vereniging?
De Vereniging staat aan de basis van onze scholen in de gemeente Ferwerderadiel. Hoe meer leden de vereniging heeft,
hoe sterker deze basis. Door lid te worden, kunt u uw betrokkenheid bij de scholen versterken. Leden kunnen ( bijv. via de
ledenvergaderingen) een actieve inbreng hebben op het beleid. Met elkaar kunnen wij de identiteit en de ontwikkeling van
onze scholen vormgeven. Het bestuur stelt het daarom zeer op prijs als de ouders lid willen worden van de vereniging. Ook
kunt u donateur worden. Donaties worden rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de betreffende school.

0

Ondergetekende(n) wenst (wensen) met ingang van …………… lid te worden van
bovengenoemde vereniging en verklaart (verklaren):
a. kennis genomen te hebben van de Statuten en Reglementen van deze vereniging en
deze als zodanig te erkennen,
b. in te stemmen met de grondslag van deze vereniging,
c. akkoord te gaan met automatische incasso van de contributie.
(De hoogte van de contributie wordt door de Algemene LedenVergadering vastgesteld en bedraagt op dit
moment € 10,- per adres per jaar.)

0

Ondergetekende(n) wenst (wensen) donateur te worden van de christelijke basisschool te
………………………….. voor een jaarlijks bedrag van €………….., en gaat (gaan) akkoord
met automatische incasso van de donatie.

0

Ondergetekende(n) wenst (wensen) geen lid of donateur te worden.

0

Ondergetekende(n) verklaart akkoord te gaan met automatische incasso van de
ouderbijdrage.
(De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de schoolcommissie en de MR vastgesteld en verschilt per
school. In de schoolgids staat het bedrag vermeld.)

(graag aankruisen wat voor u van toepassing is)
voorletter(s)

naam

ouder/verzorger 1

……………

……………………………….…………

ouder/verzorger 2

……………

……………………………….…………

adres …………………………...………………………………………………………..
emailadres ………………………………………………………………………………
handtekening 1: ……………………

handtekening 2: …..…………………

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging voor PCBO in de gemeente
Ferwerderadiel om van zijn / haar rekening bedragen af te schrijven inzake de contributie, donaties (indien
eerder aangegeven) en de ouderbijdrage.
IBAN:

………………………………………

Naam:

………………………………………

datum: ………………………………………
handtekening: ………………………………
(na invullen dit formulier samen met de aanmeldingsformulieren op school inleveren)
VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS IN DE GEMEENTE NOARDEAST FRYSLÂN
Bureau PCBO FERWERDERADIEL Postbus 20, 9074 ZL Hallum
tel. 0518-411229
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