
Aanmeldingsformulier voor de basisschool
Bestemd voor alle primair onderwijs scholen binnen Flores Onderwijs

Ondergetekenden melden hun kind aan bij:

Naam school Jenaplanschool De Sterrenkring

Adres, locatie Blekerstraat 2, 6828 EW Arnhem

Gegevens kind

Achternaam

Tussenvoegsel

Voornaam

Roepnaam

Geslacht*
⬜ Jongen ⬜ Meisje ⬜ X

* Kruis aan wat van toepassing is

Geboortedatum

Woonadres kind

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Bijzonderheden

Heeft u uw kind ook bij een andere school
aangemeld? ⬜ Ja ⬜ Nee

* Kruis aan wat van toepassing is

Ja? Welke school betreft het?

Welke school heeft uw voorkeur?

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

* Kruis aan wat van toepassing is

Ja? Op welk(e) ontwikkelgebied(en)?
Denk hierbij aan lichamelijk, leren,
werkhouding,  sociaal-emotioneel

Toelichting

Gegevens ouder(s) / verzorger(s) | om contact op te kunnen nemen

Naam ouder(s) / verzorger(s)



die gezag heeft / hebben

Adres ouder(s) / verzorger(s)
indien anders dan kind

Telefoonnummer(s) ouder(s) /
verzorger(s)

Mailadres ouder(s) /
verzorger(s)

Ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

⬜ Ouder / verzorger 1
⬜ Voogd

Datum
Plaats
Naam

Handtekening 1

⬜ Ouder / verzorger 2
⬜ Voogd

Datum
Plaats
Naam

Handtekening 2

Let op

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Uiterlijk 10 weken voordat uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden wordt, in overleg met
ouder(s) / verzorgers een start gemaakt met de uitvoering van de zorgplicht.

Zorgplicht

In de meeste gevallen is er een passende plek op de school waar u uw kind aanmeldt.
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Als de school van uw keuze niet de juiste begeleiding
kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u naar een andere reguliere of speciale (basis)school. Dat
heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing op kinderen die voor het eerst naar school gaan, maar ook op
kinderen die al op school zitten. Wat een school zelf aan ondersteuning biedt heeft elke school beschreven
in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en is te vinden op de website van de school.


