Aanmeldingsformulier

Daniëlschool
Smitsweg 46
3765 CT Soest
E-mail: info.danielschool@educatis-rpo.nl
Tel. 035 6017230

Daniëlschool
Smitsweg 46
3765 CT Soest
E-mail: info.danielschool@educatis-rpo.nl
Tel. 035 6017230

aanmeldingsformulier

Personalia leerling
Achternaam

______________________

Adres

______________________

Voorna(a)m(en)

______________________

Postcode

______________________

Roepnaam

______________________

Woonplaats

______________________

Geslacht

☐m

☐v

☐ja

Geheim adres?

☐nee

Geboortedatum

______________________

Telefoonnummer

______________________

Geboorteplaats

______________________

Tel. nummer geheim?

BSN*

______________________

Mobiel tel.nr. 1

______________________

Onderwijsnummer*

______________________

Mobiel tel.nr. 2

______________________

Land van herkomst

______________________

Mob. nummer(s) geheim? ☐ja

Datum in Nederland

______________________

Eerste nationaliteit

______________________

Tweede nationaliteit

______________________

☐ja

☐nee

☐nee

*Toelichting BSN- en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van
inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
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Medische gegevens
Naam huisarts

__________________

Adres

__________________

Woonplaats

__________________

Telefoon

__________________

Allergieën

☐nee

☐ja

Welke?

__________________

Beperkingen

☐nee

☐ja

Welke?

__________________

Medicijnen

☐nee

☐ja

Welke?

__________________

Mag een leerkracht uw kind medicijnen toedienen? Bijv. een paracetamol bij hoofdpijn of azaron bij een insectenbeet?
☐nee

☐ja

Noodnummers
Naam __________________

Relatie tot het kind __________________

Telefoon __________________

Naam __________________

Relatie tot het kind __________________

Telefoon __________________

Naam __________________

Relatie tot het kind __________________

Telefoon __________________

Gegevens vorig onderwijs
Naam VVE Programma

_______________________

☐n.v.t.

Naam school van herkomst

_______________________

☐n.v.t.

Plaats school van herkomst _______________________

☐n.v.t.

Volgt onderwijs sinds

☐n.v.t.

_______________________

Dit kind is het ____________ ste kind van _____________

Heeft het kind jongere broers of zussen die DV in de toekomst onze school zullen bezoeken?
☐ nee

☐ ja; dan graag onderstaande tabel invullen a.u.b.

Naam _______________________

Geboortedatum _______________________

Naam _______________________

Geboortedatum _______________________

Naam _______________________

Geboortedatum _______________________
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Personalia ouder/verzorger 1

Personalia ouder/verzorger 2

Achternaam

____________________

Achternaam

____________________

Voorletters

____________________

Voorletters

____________________

☐m ☐v

Geslacht

Relatie tot kind ____________________
Wettelijke verzorger?

☐ja ☐nee

☐m ☐v

Geslacht

Relatie tot kind ____________________
Wettelijke verzorger?

☐ja ☐nee

Geboortedatum ____________________

Geboortedatum ____________________

Geboorteplaats ____________________

Geboorteplaats ____________________

Geboorteland

Geboorteland

____________________

____________________

Burgerlijke staat ____________________

Burgerlijke staat ____________________

Kerkelijke gezindte ________________

Kerkelijke gezindte ________________

Beroep

____________________

Beroep

____________________

Werkzaam bij

____________________

Werkzaam bij

____________________

Telefoon thuis

____________________

Telefoon thuis

____________________

Telefoon mobiel ____________________

Telefoon mobiel ____________________

Telefoon werk

Telefoon werk

____________________

____________________

Telefoon thuis geheim? ☐ja ☐nee

Telefoon thuis geheim? ☐ja ☐nee

E-mailadres

E-mailadres

____________________

____________________

Indien adres afwijkend is van adres leerling
Adres verzorger 1

Adres verzorger 2

Adres

____________________

Adres

____________________

Postcode

____________________

Postcode

____________________

Woonplaats

____________________

Woonplaats

____________________
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Kruis de hoogst genoten opleiding aan die u heeft
gevolgd, ook de opleiding die u niet heeft afgerond

Kruis de hoogst genoten opleiding aan die u heeft
gevolgd, ook de opleiding die u niet heeft afgerond

☐

(speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
(v)so-zmlk

☐

(speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
(v)so-zmlk

☐

praktijkonderwijs / LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs,
lagere agrarische school, lagere
technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishouden nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)

☐

praktijkonderwijs / LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs,
lagere agrarische school, lagere
technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishouden nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
Niet meer dan 2 afgeronde
klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

Niet meer dan 2 afgeronde
klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo☐

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in
een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

☐

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in
een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding
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Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind en/of contactgegevens
(Digitale) nieuwsbrief

☐geen toestemming ☐toestemming

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

☐geen toestemming ☐toestemming

Socialmedia accounts van de school

☐geen toestemming ☐toestemming

Website van de school (openbaar deel)

☐geen toestemming ☐toestemming

Website van de school (in besloten deel)

☐geen toestemming ☐toestemming

In kranten, op internet e.d.

☐geen toestemming ☐toestemming

In een WhatsAppgroep met ouders

☐geen toestemming ☐toestemming

Uw mobiele nummer(s) voor in de WhatsAppgroep ☐geen toestemming ☐toestemming

Opmerkingen

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van
de grondslag en doelstelling van de school en deze grondslag te

☐ respecteren ☐ onderschrijven*

☐ respecteren ☐ onderschrijven*

Ondertekening ouder/verzorger 1

Ondertekening ouder/verzorger 2

Naam _______________________ ,

Naam _______________________ ,

Datum _______________________

Datum _______________________

Handtekening

Handtekening

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste
administratieve gegevens van het kind.
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Bijlage 1
Beste ouder(s),
Het bovenstaande inschrijfformulier wordt in de kluis van de school bewaard daar er gevoelige informatie op
staat vermeld en omdat dit een verplichting is.
Echter, wanneer er onder schooltijd iets met uw kind gebeurt, willen wij in staat zijn om zo snel en effectief
mogelijk te kunnen handelen. Daarvoor gebruiken we onderstaand blad. Deze gegevens worden namelijk wel
in de klas bewaard. Wilt u zo vriendelijk zijn dit in te vullen?
Zou u daar ook op willen aangeven, of er bijzonderheden zijn, waar we bij een eventueel ongeval rekening
mee moeten houden?
Naam van het kind
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk vader
Telefoonnummer mobiel vader
Telefoonnummer werk moeder
Telefoonnummer mobiel moeder
Wie wordt er gebeld bij geen
gehoor?

Bijvoorbeeld opa of oma, buren
etc…

Relatie tot uw kind

/ Telefoonnummer

1) ______________________

/ ______________________

2) ______________________

/ ______________________

3) ______________________

/ ______________________

4) ______________________

/ ______________________

E-mailadres
Naam en telefoonnummer huisarts
Naam en telefoonnummer tandarts
Verzekeringsmaatschappij
Eventuele bijzonderheden van het kind
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Bijlage 2
Voorschoolse vragenlijst
Deze vragenlijst hoeft u alleen in te vullen wanneer het gaat om een eerste aanmelding van uw kind op een basisschool.

Vroege ontwikkeling
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en/of babytijd?

☐ja ☐nee

Zo ja, welke?

Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt?

☐ja ☐nee

Zo ja, welke?

Is uw kind zindelijk en kan het zelfstandig naar het toilet gaan?

☐ja ☐nee

Eventuele bijzonderheden (m.b.t. dag/nacht):

Gezondheid en medische gegevens

Is er sprake van bijzondere ziekten of afwijkingen?
Zo ja, wat moet de school daarvan weten?
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☐ja ☐nee

Is er sprake van allergieën of diëten?

☐ja ☐nee

Zo ja, wat moet de school daarvan weten?

Is er sprake van oog- en/of oorproblemen?

☐ja ☐nee

Zo ja, wat moet de school daarvan weten?

Gebruikt uw kind medicijnen?

☐ja ☐nee

Zo ja, wat moet de school daarover weten?

Is uw kind onder behandeling (geweest) van een:
☐ Kinderarts

☐ja ☐nee

☐ Logopedist

☐ja ☐nee

☐ Fysiotherapeut

☐ja ☐nee

☐Andere therapeut of instelling, nl.:

☐ja ☐nee
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Basiskenmerken en betrokkenheid

(bijna)
altijd

meer wel
dan niet

meer niet
dan wel

(bijna)
nooit

heeft zelfvertrouwen

☐

☐

☐

☐

komt voor zichzelf op

☐

☐

☐

☐

maakt gemakkelijk contact met andere kinderen

☐

☐

☐

☐

maakt gemakkelijk contact met volwassenen

☐

☐

☐

☐

speelt met andere kinderen

☐

☐

☐

☐

reageert enthousiast bij een activiteit of spel

☐

☐

☐

☐

werkt met aandacht en nauwkeurigheid

☐

☐

☐

☐

kan zelfstandig een tijd met een activiteit bezig zijn

☐

☐

☐

☐

is snel ontmoedigd als iets niet lukt

☐

☐

☐

☐

maakt af waar het aan begon

☐

☐

☐

☐

is ondernemend

☐

☐

☐

☐

is nieuwsgierig

☐

☐

☐

☐

(aankruisen wat meest van toepassing is)
Mijn kind…

Taal- en denkontwikkeling

De moedertaal van mijn kind is: ☐ Nederlands / ☐ andere taal, nl.: ____________________

Wordt er thuis naast het Nederlands nog een andere taal gesproken

☐ja ☐nee

Zo ja, welke ? ____________________

Mijn kind spreekt duidelijk en is goed verstaanbaar

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind begrijpt goed wat er gezegd wordt

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind kent de betekenis van veel woorden

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind kan met woorden duidelijk maken wat het wil vertellen

☐ja

☐soms

☐nee
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Mijn kind vindt het fijn wanneer het voorgelezen wordt

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind voert een opdracht goed uit

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind heeft een goed geheugen

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind stelt veel vragen

☐ja

☐soms

☐nee

Mijn kind bedenkt creatieve oplossingen

☐ja

☐soms

☐nee

Komen er in uw gezin of familie lees- of spellingproblemen voor?

☐ja ☐nee

Komt er in uw gezin of familie dyslexie voor?

☐ja ☐nee

Spelontwikkeling

Waar speelt uw kind het liefst?

☐buiten

Heeft uw kind voorkeur met wie het speelt?

☐meisjes ☐jongens

☐beide

Heeft uw kind voorkeur voor jongere of oudere kinderen?

☐jongere ☐oudere

☐beide

☐binnen

Mijn kind is geïnteresseerd in een of meer van de volgende activiteiten:
boeken
bouwen

☐

knutselen

☐

cijfers en getallen

☐

woorden en letters

☐

rollenspel

☐

fantasiespel

☐

gezelschapsspelletjes

☐

liedjes zingen

☐
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computeren

☐

buiten spelen

☐

puzzelen

☐

denkspelletjes

☐

overige, nl.

☐

Sociale ontwikkeling

Kruis in onderstaand lijstje aan wat u in uw kind herkent. Mijn kind is:

☐ spontaan
☐ zelfverzekerd
☐ teruggetrokken
☐ makkelijk
☐ opgewekt

☐ overactief
☐ lawaaierig
☐ driftig

☐ levendig
☐ agressief
☐ passief

☐ veeleisend

☐ druk

☐ aandacht vragend
☐ verlegen

☐ ontspannen

☐ somber

☐ open
☐ jaloers
☐ vrolijk
☐ rustig
☐ angstig
☐ gehoorzaam

☐ gespannen

Motorische ontwikkeling

Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen m.b.t. zitten, staan en lopen?

Kan uw kind zich zelfstandig aan- en uitkleden?
Zijn hierover bijzonderheden te melden?
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☐ja ☐nee

Hoe tekent, kleurt, knipt en plakt uw kind?

Overige vragen

Heeft uw kind kinderopvang/peuterspeelzaal bezocht?

☐ja ☐nee

Zo ja, bij welke instantie was dit? ____________________

Heeft uw kind hier VVE (voor- en vroegschoolse educatie) ontvangen?

☐ja ☐nee

Zijn er over de kinderopvang/peuterspeelzaal ervaringen bijzonderheden te melden?

Heeft uw kind een gastoudergezin bezocht?

☐ja ☐nee

Zijn daarover bijzonderheden te melden?

Is uw kind in denken en praten al bezig met school en schoolgaan?
Zo ja, waar merkt u dit aan?

Hoe ziet de gezinssamenstelling eruit?
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☐ja ☐nee

Zijn er bijzondere omstandigheden in het gezin, waarvan u vindt dat de school ze moet weten?
☐ja ☐nee
Zo ja, welke dingen wilt u delen?

Heeft u naar aanleiding van het invullen van dit formulier behoefte aan een gesprek met de
leerkracht van uw kind om zaken verder toe te lichten?
☐ja ☐nee
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Educatis
Waterdaal 3
3817 GV Amersfoort
E-mail: info@educatis-rpo.nl
Telefoon: 033 3033123

aanmeldingsformulier lidmaatschap Educatis
De volgende scholen gaan uit van de vereniging Educatis:
De Lelie te Driebruggen
Eben-Haëzerschool te Utrecht
Johannes Bogermanschool te Houten
School met de Bijbel te Nieuwer ter Aa
Rehobothschool te Zeist
Johannes Calvijnschool te Amersfoort
Verhoeff-Rollmanschool te Bodegraven
De Akker te Amstelveen
Willem Farelschool te Hoevelaken
Daniëlschool te Soest
Artikel 3 en 4 uit de statuten Educatis luiden
Artikel 3: Doel
De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs in overeenstemming met de in
artikel 4 genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij stelt zich
tevens ten doel het bevorderen en bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid met betrekking tot
de scholen die van haar uitgaan. De vereniging stelt zich voorts ten doel om ten behoeve van de
scholen werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. De
vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 4: Grondslag
De grondslag van de vereniging is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de
artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De vereniging onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals
deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd
achttien en zestienhonderd negentien. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord
over alle terreinen van het leven en derhalve mede over de opvoeding en het
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onderwijs van de kinderen.

Achternaam

____________________

Voorletters

____________________

Geboortedatum

____________________

Adres

____________________

Postcode

____________________

Woonplaats

____________________

Telefoonnummer

____________________

Kerkelijke gezindte

____________________

Bankrekeningnummer

____________________

E-mailadres

____________________

☐m

☐v

Volgens artikel 8 van de statuten is het mogelijk aan te geven bij welke school u zich het meest
betrokken voelt:
☐ De Lelie Driebruggen*

☐ Joh. Calvijnschool Amersfoort*

☐ Eben-Haëzerschool Utrecht

☐ Verhoeff-Rollmanschool Bodegraven

☐ Joh. Bogermanschool Houten*

☐ De Akker Amstelveen*

☐ School met de Bijbel Nieuwer Ter Aa*

☐ Willem Farelschool Hoevelaken*

☐ Rehobothschool Zeist*

☐ Daniëlschool Soest*

NB: De scholen met een * hebben een lokale identiteitscommissie.
De leden van de lokale identiteitscommissie worden gekozen uit de leden van de betreffende
school.
U verklaart bekend te zijn met het doel en de grondslag van de vereniging zoals deze in de statuten,
artikel 3 en 4 zijn omschreven inclusief de in artikel 4 genoemde Drie Formulieren van Enigheid (te
weten: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en De Dordtse Leerregels),
en deze te onderschrijven.
Plaats en datum: ____________________
Naam: ______________________________
Handtekening:

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de directeur van de school.
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Na binnenkomst van het formulier op het kantoor van Educatis, met een advies van de directeur en – indien
van toepassing – met advies van de lokale identiteitscommissie, beslist de Raad van Bestuur over de toelating
waarvan u schriftelijk bericht krijgt.

In te vullen door directeur
Volgens kaders statuten Educatis
☐ Akkoord
☐ Niet akkoord
☐ Afwijkende situatie, omschrijving ____________________
Toelichting bij afwijzing ____________________

Datum ____________________
Handtekening directeur

In te vullen door lokale identiteitscommissie (indien van toepassing)
Volgens kaders statuten Educatis
☐ Akkoord
☐ Niet akkoord
☐ Afwijkende situatie, omschrijving ____________________
Toelichting bij afwijzing ____________________

Datum ____________________
Naam lid lokale identiteitscommissie ____________________
Handtekening
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