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1. Algemene gegevens 

Roepnaam leerling:  

Voornaam/voornamen:  

Familienaam:  

Geslacht: O  meisje      O  jongen 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Naam contactpersoon:  

Straatnaam:  

Postcode / woonplaats:  

Telefoonnummer:  Thuis:        Mobiel: 

Datum kennismakingsgesprek:  

Aanwezigen bij gesprek:  

 

2.  Bijzonderheden kind 

Is de ontwikkeling van uw kind tot nu toe normaal verlopen?      ja / nee* 

Zijn er bij het consultatiebureau opvallende zaken geconstateerd?    ja* / nee 

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school?   ja* / nee 

Wordt uw gezin begeleid door Jeugdzorg of een andere instantie?    ja* / nee 

Zijn er nog andere belemmeringen voor uw kind waar wij als school   

rekening mee moeten houden?              ja* / nee 

 

Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Voorschoolse ontwikkeling 

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?            ja / nee 

Bezoekt uw kind een kinderdagverblijf             ja / nee 
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Zo ja, dan graag naam en adres van de instelling invullen: 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

Adres:  __  _________________________________________________________________________ 

Zo nee, maakt u gebruik van een andere regeling / voorziening     ja / nee 

Zo ja, dan graag toelichting: 

_________________________________________________________________________       __ 

 

4.  Overig 

Hebt u uw kind ook bij een andere school aangemeld?       ja* / nee 

Zo ja, dan graag naam en adres van de school invullen: 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

Adres:  __  _________________________________________________________________________ 

 

Ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ondertekening 

Beide ouders/verzorgers dienen het formulier te ondertekenen. Ouders/verzorgers 

verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens geven zij de school 

toestemming om contact op te nemen met instellingen en/of instanties om relevante 

informatie op te vragen om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen.     

Datum van vooraanmelding:       Datum van ontvangst: 

________________________________    ___  _ _________________________________ 

Naam ouder/verzorger 1: 

____________________________  ___  ____  

Naam ouder/verzorger 2:         Namens de school (naam en functie): 

____________________________   ___  ____  __________________________________ 

Handtekening 1:   Handtekening 2:    Handtekening: 
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Toelichting vooraanmelding leerling 

 

Beste ouder/verzorger, 

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit betekent 

dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek krijgt. 

Dit betreft kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben. 

Voorheen moesten ouders/verzorgers dit zelf regelen, met deze nieuwe wet ligt deze 

verantwoordelijkheid bij de school.  

Een vooraanmelding kan alleen gedaan worden als uw kind jonger is dan 3 jaar. In 

dat geval vraagt de school u om het ‘Formulier vooraanmelding leerlingen’ in te 

vullen en op school in te leveren. Dat betekent niet dat uw kind is toegelaten tot de 

school. Wettelijk mag de school namelijk hierover geen besluit nemen, zolang uw 

kind nog geen 3 jaar is. Het is verstandig om samen met de school afspraken te 

maken hoe de procedure verder gaat, zodra uw kind 3 jaar is geworden.  

Bij de vooraanmelding worden er al wel een aantal vragen gesteld m.b.t. 

persoonlijke gegevens en andere bijzonderheden. De school kan daardoor beter 

een inschatting maken of een besluit tot toelating eenvoudig gedaan kan worden 

of dat dit toch wat meer tijd gaat vragen. Als dat laatste het geval is, kan de school 

u informeren over wat de procedure is en wat dit voor u betekent.  
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