Aanmeldingsformulier

Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
☐ Meisje ☐ Jongen

Geslacht
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer:

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Ondersteuning onderwijsbehoeften
Welke ondersteuning heeft uw kind reeds ontvangen en waarom?
Denk hierbij aan externe hulpverlening, VVE indicatie, extra ondersteuning op de opvang of peuterspeelzaal,
onderzoeken, therapie, logopedie e.d.

Verwachting extra ondersteuning:

☐ Nee ☐ Ja

Zo ja, op welke ontwikkelingsgebieden en waarom? Denk hierbij aan lichamelijk, sociaal-emotioneel, gedrag,
leren, werkhouding en taalontwikkeling.

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

Ouder 1
Achternaam:
Roepnaam:

Voorletters:

Mevrouw ☐ Heer

Aanhef:
Telefoon mobiel:

_______

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail:
Relatie tot kind:
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger
Adres ouder 1, indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geheim adres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis:

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Ouder 2
Achternaam:
Roepnaam:

Voorletters:

Mevrouw ☐ Heer

Aanhef:
Telefoon mobiel:

_______

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail:
Relatie tot kind:
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger
Adres ouder 1, indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geheim adres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis:

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Ondertekening

Ouder 1

Ouder 2

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Ter informatie:
•

Dit aanmeldformulier is gebaseerd op het aanmeldformulier voor basisschool van SWV PassendWijs. Wij
volgen de aanmeldingsprocedure van PassendWijs. Meer informatie hierover vindt u via:
https://www.swv-passendwijs.nl/ouders-en-verzorgers/uw-kind-aanmelden-op-een-school/

•

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

•

Op de website van het SWV PassendWijs vindt u meer informatie over aanmelden en zorgplicht.
https://www.swv-passendwijs.nl/ouders-en-verzorgers/

•

Meer informatie over ons aannamebeleid en toelatingsprocedure kunt u ook vinden op onze website
via: https://www.julianaschoolheteren.nl/aanmelden Indien een kind ook daadwerkelijk geplaatst
wordt op onze school volgt er een inschrijving.

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht
op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. Bij het verwerken van
deze gegevens houden wij ons aan de wet Bescherming Persoonsgegevens.

