o.b.s. Panta Rhei
Galjoenstraat 50
Lanciersstraat 13a
Don Sartostraat 60

5017 CN Tilburg
5017 CR Tilburg
5022 HA Tilburg

aanmeldingsformulier

In te vullen door administratie van school
Ingekomen d.d.

:

Plaatsing d.d.

:

Bevestigingsbrief d.d.

:

In groep

:

Voor welke locatie wilt u uw kind aanmelden ?

locatie Galjoenstraat / locatie Don Sartostraat

Heeft u al een informatiegesprek gehad ?

ja / nee

Zo ja, met :

Gegevens van het kind :
BSN nr.

:

( kopie document toevoegen )

Roepnaam

:

jongen / meisje

Voornamen

:

Achternaam

:

Geslacht

:

Geboortedatum

:

Land

:

Postcode

:

Adres/huisnummer

:

Woonplaats

:

Gemeente

:

Adres geheim/onbekend

: ja / nee

( burgerservicenr. ) 1)

1) Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen :
·
·
·
·

het document ‘kennisgeving BSN nummer’ dat door de belastingdienst is verstrekt, of
een paspoort van het kind, of
eigen identiteitskaart van het kind, of
een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie ( vraag wél duidelijk naar een document waar ook het BSN
nummer op staat ).

Bereikbaarheid ouder(s) / verzorger(s) :
Telefoonnummer 1ste verzorger

:

moeder / vader

Geheim :

ja / nee

Telefoonnummer 2 verzorger

:

moeder / vader

Geheim :

ja / nee

e

In geval van nood contact opnemen met

( indien ouder(s) / verzorger(s) niet bereikbaar is/zijn )

Telefoonnummer

1ste contactpersoon

:

Naam :

Telefoonnummer

2e contactpersoon

:

Naam :
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Geboortegegevens :
Geboorteplaats

:

Nationaliteit 1

:

Geboorteland

:

Nationaliteit 2

:

In Nederland sinds

:

Gezinssituatie :

Komt van :

Eén-ouder-gezin

: nee / ja

KDV / PSZ / school

:

Gezindte

:

Groep

:

Gedoopt

: nee / ja

Adres

:

Tel.nr.

:

Type voorschool

:

Naam

:

Thuistaal

:

Woont in COA

: nee / ja

Woont in tehuis

: nee / ja

Code ( www.NaarGroep1.nl )

Verzekeringen :
W.A. verzekering

:

Deelgenomen aan VVE programma : nee / ja
: ja / nee

Hieronder alleen invullen indien VVE met ‘ja’ beantwoord is :

Medische informatie :
: nee / ja
Medicijngebruik
op school

Begindatum

:

Einddatum

:

Aanwezigheid (aantal dagen)

:

zo ja. welke :

:
Medische info e/o
allergieën

Gebruik foto- c.q. filmmateriaal

i.v.m. privacy

:

O.b.s. Panta Rhei gebruikt foto- en filmmateriaal om activiteiten op school te laten zien.
Wij willen graag weten of u hiervoor toestemming geeft.
Wij geven als ouders / verzorgers toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal :


in de infobrief, schoolgids en/of schoolkalender :



op het ouderportaal ( Basis OnLine ) van school



op de school website ( www.PantaRheiTilburg.nl )



op sociale media ( o.a. facebook )

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

1
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Gegevens van de ouders / verzorgers :
1ste verzorger
Geslacht

: moeder / vader /

Voornaam

:

Voorletters

:

Achternaam

:

Postcode/woonplaats

:

Adres

:

Tel.nr.

:

E-mailadres

:

Geboortedatum

:

Land van herkomst

( geboorteland )

2e verzorger
moeder / vader /

:

Nationaliteit

:

Burgerlijke staat

:

Opleiding

:

Beroep

:

Vluchtelingenstatus

: ja / nee

Geloofsovertuiging

:

Per wanneer in Nederland

:

ja / nee

Verdere gegevens van het gezin :
Als er sprake is van gescheiden ouders, bij wie woont het kind ?

moeder / vader

Wat zijn de (eventueel) gemaakte afspraken ?

Is of wordt het kind, naast deze aanmelding, ook nog aangemeld op een andere basisschool
?
Zo ja, welke :

naam

:

nee

tel.nr. :

adres :
Waarom heeft u voor onze school gekozen ?

1
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Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Middels het ondertekenen van deze aanmelding conformeert u zich aan de afspraken en regels die op
o.b.s. Panta Rhei gelden.

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO :
1.
2.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn
kind betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis
brengt van anderen dan degenen die ingevolgde de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te
ontvangen.

1
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht en opleiding in Nederland
Deel 1 : Gegevens van de leerling
Achternaam :

Roepnaam :

Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum :

Geslacht :

Jongen / meisje

BSN nummer :
Datum eerste schooldag leerling :

nee / ja

Bent u de enige ouder ?

( indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet in te worden ingevuld )

Deel 2 : Gegevens eerste ouder / verzorger
Achternaam

( meisjesnaam )

:

Roepnaam :

Voorletters :
Geboortedatum :

Geslacht :

vrouw / man

Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

1

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

2

· 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 huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
· niet meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

3

· 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

De school kan het informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. via telefoonnummer: 079 323 23 33.
Ondertekening :
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingenadministratie en
dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naam ouder/verzorger :

Datum :

Handtekening :

1
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Deel 3 : Gegevens tweede ouder / verzorger
Achternaam

( meisjesnaam )

:

Roepnaam :

Voorletters :
Geboortedatum :

Geslacht :

vrouw / man

Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

1

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

2

· 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 huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
· niet meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

3

· 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

De school kan het informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. via telefoonnummer: 079 323 23 33.
Ondertekening :
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingenadministratie en
dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naam ouder/verzorger :

Datum :

Handtekening :

1
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Aan de ouders / verzorgers die hun kind op onze school willen aanmelden :
- voor groep 1
vanaf een andere school

Geachte ouders/verzorgers,
Van een moderne basisschool mag u verwachten dat op een verantwoordelijke wijze zorg
gedragen wordt voor de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind.
Op onze school zijn wij in toenemende mate in staat leerlingenzorg te bieden, wat inhoudt dat
wij de leer- en gedragsontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk willen stimuleren en
volgen.
Uit ervaring in ons werk met kinderen weten wij dat een goede begeleiding en ondersteuning
van invloed is op het welbevinden en goed functioneren van kinderen op de basisschool. Het is
immers de bedoeling dat uw kind niet alleen een hoop dingen leert, maar bovendien een
plezierige basisschoolperiode beleeft.
Het is voor ons onderwijs en de begeleiding van uw kind daarom van groot belang dat wij direct
vanaf het begin van de basisschoolloopbaan zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind
en mogelijke risicofactoren rond deze ontwikkeling.
Dit zijn de belangrijkste redenen waarom wij ouders van kinderen die als 4-jarige in groep 1
komen, of die zich aanmelden vanaf een andere school, een aantal vragen voorleggen over
eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van hun kind in de voorschoolse periode.
Aan de hand van bijgevoegd vragenformulier volgt een intakegesprek met onze intern
begeleider leerlingenzorg of met iemand van de directie. We vragen u om de ingevulde
vragenlijst mee te brengen.
U kunt telefonisch een afspraak maken voor dit intakegesprek.
Tot slot willen we opmerken, dat gegevens over kinderen vallen onder de Wet op de
Persoonsregistratie en dat wij aan de voorwaarden die hiervoor gesteld zijn zullen voldoen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
De directie van o.b.s. Panta Rhei.

1
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Vragenformulier

voor nieuwe leerlingen die op onze school instromen.

1. Persoonsgegevens leerling
Roepnaam

:

Achternaam

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

telefoonnummer

:

2. Gezinssamenstelling
naam van overige gezinsleden

geboortedatum

ja / nee

relatie tot
het kind

beroep / school /
PSZ / KDV

te weten :

Zijn er bijzonderheden te vermelden
m.b.t. de gezinsgeschiedenis en/of
de gezinssamenstelling?

1
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3. Medische gegevens
Zijn er bijzonderheden
betreffende de zwangerschap
of de bevalling?
Zijn er medische of
lichamelijke bijzonderheden
betreffende de ontwikkeling?
Bijv. epilepsie, problemen met het
gehoor of de ogen.
Is uw kind ooit opgenomen
in een ziekenhuis?

Is uw kind onder behandeling
van een kinderarts of
ziekenhuisspecialist?

ja / nee

zo ja, welke :

ja / nee

zo ja, welke :

ja / nee

zo ja, waarvoor :

ja / nee

zo ja, waarvoor :

ja / nee

zo ja, welke / waarvoor :

ja / nee

sinds :

Hoe is de motorische
ontwikkeling verlopen
( kruipen, staan, lopen )?
Hoe is de taalontwikkeling
verlopen?
Hoe oud was uw kind toen hij / zij
de eerste zinnetjes sprak?
Sprak uw kind veel en goed,
normaal, weinig? ( zie ook 9 )
Zijn er problemen met eten?
Is uw kind ergens allergisch voor?
( alleen voor nieuwe kleuters )

Is uw kind zindelijk ?
( overdag en ’s nachts )

Sinds wanneer?

1
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4. Sociale gegevens
ja / nee

zo ja, wie :

ja / nee

evt. toelichting :

ja / nee

evt. toelichting :

ja / nee

zo ja, toelichting :

Bent u al eens met andere personen ja / nee
of instanties in contact geweest over
of in verband met de opvoeding?

zo ja, toelichting :

Hebben er belangrijke gebeurtenis- ja / nee
sen plaatsgevonden in de thuissituatie die van invloed zijn of zijn
geweest op u of uw kind?

zo ja, toelichting :

Zijn er naast u nog andere personen
die regelmatig voor uw kind zorgen?
( oppasregeling, telefoonnummers )

Heeft uw kind belangstelling voor
andere mensen om hem / haar
heen?

5. Emotionele gegevens
Uit uw kind zijn / haar gevoelens :
bijv. boosheid / blij zijn /
verdriet / pijn / jaloezie / … ?
( oudere kinderen )

Hoe gaat uw kind om met
verlies / ruzie / … ?

6. Persoonlijkheid
Geeft u eens een korte beschrijving
van het karakter van uw kind, bijv. :
Is uw kind erg druk / erg beweeglijk
/ gauw boos / vraagt het veel
aandacht?
Is het driftig / rustig / afhankelijk /
zelfstandig / bang / agressief / op
zichzelf gericht / op anderen gericht
/ vrolijk / gezellig / ondernemend /
actief / … ?

7. Opvoedingsgegevens
Zijn er dingen waar u in de opvoeding regelmatig tegen aan loopt?
( eventuele problemen )

( bijv. verhuizing, echtscheiding, etc. )

Hoe is het slaapgedrag van uw kind?
( bijv. moeilijk inslapen / onrustig dromen /
wakker schrikken / vroeg wakker / klok rond )
1
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8. Speelgedrag
Speelt uw kind graag alleen
of samen met andere kinderen,
broertjes / zusjes, leeftijdsgenootjes?
Waarmee speelt uw kind graag
als het alleen of samen speelt?

ja / nee

zo ja, evt. toelichting :

ja / nee

zo ja, evt. toelichting :

ja / nee

zo ja, evt. toelichting :

Kijkt uw kind veel T.V.?

ja / nee

zo ja, evt. toelichting :

Zit uw kind vaak achter de computer?

ja / nee

zo ja, evt. toelichting :

ja / nee

evt. toelichting :

ja / nee

evt. toelichting :

ja / nee

evt. toelichting :

ja / nee

evt. toelichting :

ja / nee

evt. toelichting :

nee / ja

zo ja, evt. toelichting :

Kan hij / zij een tijdje ( hoe lang )
achter elkaar spelen?
Tekent en / of knutselt hij / zij ook?
Speelt uw kind graag / vaak buiten?
Wat doet uw kind graag?
( hobby’s / sportverenigingen )

9. Taal- en denkontwikkeling
Welke taal spreekt u thuis
met uw kind?
Kan uw kind een opdracht,
die u geeft, begrijpen?
( alleen voor nieuwe kleuters )

Praat hij / zij makkelijk
met / tegen anderen?
Vindt uw kind prentenboeken leuk?
Leest u uw kind wel eens voor?
Vindt uw kind dat leuk?
Gaat u met uw kind wel eens
naar de bibliotheek?
Komen er in uw gezin of familie
lees- of spellingsproblemen voor?
Zo ja … bij wie?

10.

Redzaamheid
Wat doet uw kind thuis al zelf?

( eten, aankleden, wassen, billen afvegen, schoenen aan /
uit, schoenen strikken, jas aan / .uit )
( alleen voor nieuwe kleuters )
1
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11.

Beleving kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, naschoolse opvang. oude school
Gaat / ging uw kind
naar het kinderdagverblijf?

ja / nee

zo ja, welke :

nee / ja

zo ja, welke :

Hoe gedraagt hij/zij zich
als vader of moeder weggaat?
( alleen voor nieuwe kleuters )

Hoe is het contact
met andere kinderen verlopen?
En met de leiding?
Hoe gaat het op de huidige school?

12.

Aanvullende gegevens
Heeft u nog aanvullende gegevens
van uw kind die voor de school
noodzakelijk of van belang zijn?
Heeft uw kind een verwijzing
naar een school voor
speciaal onderwijs gekregen?

Wij vragen uw toestemming om, indien nodig, bij de volgende instanties informatie over uw kind
in te winnen. Deze toestemming geeft u d.m.v. onderstaande handtekening.
consultatiebureau
peuterspeelzaal / kinderdagverblijf
school van herkomst
buurtjeugdzorg
GGD
GGZ
SOM
logopediste
- naam :
fysiotherapeut

- naam :

Ondergetekende, ouder of verzorger van
verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam :
Datum :

handtekening :

U heeft een intakegesprek gehad met :
1
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