Gevers Endegeeststraat 2, 8265 ZD Kampen (038) - 3332085

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één
van de basisscholen van het Openbaar Onderwijs Kampen.
Aanmeldformulier voor zij - instroom leerling
Ondergetekenden melden hun kind aan bij Het Meerrijk, Gevers van Endegeeststraat 2 te Kampen.
Gegevens kind
Achternaam

: ………………………………...… Roepnaam

: …………….…………..……

Geboortedatum:

: …………………………..………. Nationaliteit

: ………………………….……

Adres (straat/nr)

: ………………………………….. Postcode: …………………………...……….

Telefoonnummer

: ………………………… Telefoonnummer 2: …………..…………..…….…….

Het kind woont bij:

: moeder / vader / ouders / verzorgers*

Spreektaal thuis:

: ………………………………………………………………………………….…….

Indien van toepassing: sinds wanneer is uw kind woonachtig in Nederland? ………………….………..
Achternaam ouder(s)/verzorger(s)
Gezinssamenstelling

: ………………………………………………………….………….

: komt uit een gezin met ….... oudere en ……. jongere broers/zusjes

Huidige school van uw kind
Naam van de school

: …………………………………………..……………………………….………….

Adres van de school

: ………………………..………………………………………….…..……….…….

Telefoonnummer van de school : …………………………..………………………..………..….………….
Dit formulier is naar waarheid en volledig ingevuld door:
…………………………………………………………………………………………………..……………….

……………………………..……………….
Handtekening
(vader, pleegvader, stiefvader)

………………………………………….……..
Handtekening
(moeder, pleegmoeder, stiefmoeder)

Handtekening van beide ouders (die het gezag over het kind dragen) is verplicht
Datum : …………………………………….

Plaats: ……………………………..……….

Opmerking:
Het aanmeldformulier is opgebouwd uit 3 ontwikkelingsgebieden
1. Sociaal emotionele ontwikkeling
2. Cognitieve ontwikkeling
3. Motorische ontwikkeling
4. Beeldende ontwikkeling
Sociaal emotionele ontwikkeling

nooit

regelmatig

altijd

nooit

regelmatig

altijd

Uw kind heeft goed contact met de leerkracht
Uw kind maakt contact met andere kinderen
Uw kind komt voor zichzelf op
Uw kind gaat goed om met tegenslag
Uw kind kan omgaan met veranderingen
Uw kind kan omgaan met regels
Uw kind vraagt zelf om hulp
Uw kind is nieuwsgierig en ondernemend
Uw kind kan op zij/haar beurt afwachten
Opmerkingen sociaal emotionele ontwikkeling:

Cognitieve ontwikkeling
Uw kind praat duidelijk en verstaanbaar
Uw kind kan onder woorden brengen wat hij/zij
graag wil
Uw kind luistert actief
Uw kind heeft geen problemen (gehad) met het lezen
en/of rekenen
Uw kind heeft voor één of meerdere vakken een
eigen leerlijn
Uw kind maakt bij één of meerdere vakken werk op
hoger niveau
Opmerkingen cognitieve ontwikkeling:
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Motorische ontwikkeling

nooit

regelmatig

altijd

Groep
3-8

Groep
1 en 2

Uw kind kan knippen
Uw kind beweegt soepel bij springen, rennen en
hinkelen etc.
Uw kind beoefend een sport
Uw kind heeft goed schrijfmotoriek (fijne motoriek)
Opmerkingen motorische ontwikkeling:

Beeldende ontwikkeling

nooit

regelmatig

altijd

Uw kind is creatief en/of heeft veel fantasie
Uw kind heeft specifieke talenten op het gebied van
muziek, tekenen en/of toneel
Opmerkingen beeldende ontwikkeling:

Wordt uw kind meertalig opgevoed?

Ja/nee*

Uw kind heeft een leerkracht nodig die:
………………………………………………………………………………………………………………………
Uw kind heeft een groep nodig die:
………………………………………………………………………………………………………………………
Uw kind heeft een school nodig die:
………………………………………………………………………………………………………………………
Uw kind heeft materialen/middelen nodig die:
………………………………………………………………………………………………………………………
Als ouder heb ik nodig:
………………………………………………………………………………………………………………………
De sterke kant(en) van uw kind zijn:
………………………………………………………………………………………………………………………
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Medische bijzonderheden
Hierbij gaat het om de volgende zaken: ziekte nu en in het verleden, opname ziekenhuis, allergieën,
medicijngebruik, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of andere zaken
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft hulp (gehad) van:
Logopedist
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Toestemming opvragen gegevens
Hierbij geef ik
Naam:

…………………………………………………………………

Ouder/verzorger van:

…………………………………………………………………

Toestemming aan Het Meerrijk te Kampen om nadere informatie over hun kind op te vragen aan
(aankruisen wat van toepassing is):

Plaats:

O

huidige basisschool

O

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

O

CJG (Centrum Jeugd en Gezin)

O

Logopedie

O

Anders, nl………………………….

………………….…………………………………..datum: …………………….……………

Handtekening: ……………………………………………..

Opmerkingen ouders:
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