
Met het inleveren van dit formulier hebt u uw kind aangemeld maar staat het nog niet ingeschreven

Laan van Presikhaaf 7 In te vullen door administratie Paraaf Datum

6826 HA Arnhem Intake door
Telefoon: 026-3614069 1e schooldag/start
e-mail: directie.kcdewerf@debasisfluvius.nlVerzoek voor groep
website: www.kindcentrum-dewerf.nl Geplaatst in groep

Gegevens Leerling Aanmeldings- & Intake formulier

Achternaam BurgerServiceNummer

Roepnaam Voornamen voluit

Geslacht jongen/meisje Geboortedatum

Adres Postcode/Plaats

Telefoonnummer van:

Telefoonnummer van:

Geboorteplaats -land Nationaliteit

In Nederland sinds Thuistaal

Vluchtelingenstatus ja / nee Godsdienst

Broertjes/zusjes Geboortedatum

Mailadres  van: 

Mailadres  van: 

Indien het kind afkomstig is van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Naam PSZ / KDV Startdatum Dagdelen per week

Indien het kind afkomstig is van een andere basisschool

Naam school Plaats
Reden uitschrijving Op school sinds Huidige groep

Gegevens ver- 
antwoordelijke 
personen

Ouder 1 / verzorger 1 / voogd 1 Ouder 2 / verzorger 2 / voogd 2

Achternaam

Voorletters

Adres

Geboortedatum

Geboorteland

Vluchtelingstatus ja / nee ja / nee

Tolk nodig bij gesprek ja / nee ja / nee

Nationaliteit

Gezindte/geloof

Relatie tot kind vader / moeder / voogd / verzorger vader / moeder / voogd / verzorger

Burgerlijke staat gehuwd / samenwonend / ongehuwd / gescheiden / weduwe, weduwnaar

Een-ouder gezin ja / nee Indien ja Kind woont bij moeder / vader / co-ouderschap
Gezaghebbend ja / nee  ja / nee



Met het inleveren van dit formulier hebt u uw kind aangemeld maar staat het nog niet ingeschreven
Aanvullende 
informatie over de 
leerling

Informatie vanuit de ouder Informatie van psz, kdv of andere basisschool

Wat vindt uw kind leuk 
om te doen en waar is 
het kind goed in?

 Praat hij/zij makkelijk 
of is het een verlegen 
kind?Speelt hij/zij 
graag samen of liever 
alleen? Houdt hij/zij 
zich aan regels? Is het 
een druk of riustig 
kind? 

Concentratie en 
zelfstandigheid? 
Veel/weinig aandacht 
nodig? Zindelijk?

Ondersteuning? Voor 
gezin, ouder/verzorger 
of kind? Jeugdteam of 
wijkteam? Gewenst?

Medische 
bijzonderheden?

Bijzonderheden?

Verwacht u dat uw 
kind extra 
ondersteuning nodig 
heeft bij zijn/haar 
ontwikkeling?

    ja / nee

Is uw kind onder 
behandeling van een 
specialist? (ook 
logopedie/ 
fysiotherapie)

    ja / nee



Ik verklaar / wij verklaren:

dat de op dit formulier vermelde gegevens juist zijn   ja / nee

dat de school alle relevantie informatie heeft gekregen en die ook tijdens de verdere schoolloopbaan zal krijgen   ja / nee

dat de school contact mag opnemen met de psz, kdv of basisschool van herkomst om informatie in te winnen   ja / nee

dat de school mag overleggen met instanties die bij de school betrokken zijn, zoals schoolarts, logopedist, fysiotherapeut.  ja / nee

toestemming te geven om de gegevens in dit formulier op te mogen nemen in het leerlingvolgsysteem.   ja / nee

dat de genoemde leerling niet op een andere school staat ingeschreven   ja / nee

dat u op de hoogte bent gesteld van de ouderbijdrage, schoolzwemmen en het kamp in groep 8   ja / nee

Ik verleen / wij verlenen toestemming voor het plaatsen van foto/film materiaal voor gebruik:

binnen de eigen groep ( leerlingen en ouders)   ja / nee

binnen de school (leerlingen en ouders van alle groepen)   ja / nee

voor berichten van de school (bijvoorbeeld nieuwsbrief, schoolgids, website)   ja / nee

voor berichten van DeBasisFluvius   ja / nee

Verwachtingen van de school ten aan zien van ouders:

u brengt op tijd uw kind(eren) in de school

u maakt gebruik van de inloop 10-minuten (bij de kleuters)

u meldt uw kind ziek voor 8.30 uur

u bent aanwezig bij ouderavonden en 15-minutengesprekken

u geeft gezond eten en drinken mee naar school

u komt snel op school om in gesprek te gaan bij vragen en onduidelijkheden

kinderen en ouders spreken 1 taal in school: het Nederlands

Ondertekening
Dit formulier moet worden ondertekend door beide ouders als beide ouders het ouderlijk gezag 
hebben. In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.

Ondergetekende Ouder 1 / verzorger 1 / voogd 1 Ouder 2 / verzorger 2 / voogd 2
verklaart dat dit 
formulier naar 
waarheid is ingevuld

Handtekening Handtekening

Plaats / Datum

Met het inleveren van dit formulier hebt u uw kind aangemeld maar staat het nog niet ingeschreven

De school en Florés Onderwijs verklaren dat de verkregen gegevens op dit formulier vertrouwelijk worden behandeld en veilig opgeslagen in ons leerling administratiesysteem.
Bij het verwerken en toegankelijk maken van de gegevens aan medewerkers van de school en het bestuur van Florés Onderwijs houden wij ons aan de Algemene Verordening
gegevensverwerking. Wij zullen (een deel van) deze gegevens alleen delen met andere organisaties indien hiervoor een wettelijke groendslag is (bijvoorbeeld voor bekostiging 
van onze school(. Wij streven er hierbij naar zo min mogelijk gegevens te delen. 
Wij zullen vooraf uw toestemming vragen als wij gegevens van uw kind zouden willen delen vanwege extra begeleiding of onderzoek met organisaties buiten de school. 
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