Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze toekomstige leerling(en).
Hierbij ontvangt u informatie, die wij van belang achten voor de inschrijving van uw
kind(eren).
Deze informatie bestaat uit:
•
•
•
•

Het inschrijfformulier (graag duidelijk invullen)
Oudervragenlijst start schoolloopbaan ( 4 jarigen )
Inschrijfformulier basisonderwijs vervolg (toestemmingsformulier voor vervoer, het
plaatsen van foto’s op de website e.d.)
‘alle neuzen in één richting’

Heel veel informatie kunt u vinden op de website van de school (www.obsdeschuttershoek.nl)
Hierop staan o.a. de schoolgids. Indien gewenst kun u de schoolgids ook uitgeprint krijgen.
Door foto’s op de website te bekijken kunt u de sfeer proeven van de activiteiten die op onze
school worden ondernomen. Ook heeft onze school een facebookpagina
(www.facebook.com/obsdeschuttershoek) waar u informatie en foto’s van verschillende
activiteiten kunt vinden.
Wij hopen binnenkort uw kind(eren) te mogen begroeten en te werken aan een prettige
samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het team: Wim Dieleman (directeur)

◊ Schuttersstraat 27 ◊ 4515 EA IJzendijke ◊ tel. 0117-301617 ◊ E-mail: obsdeschuttershoek@escaldascholen.nl ◊

Personalia leerling

Achternaam :
Voorna(a)m(en):
Roepnaam
Geslacht
☐ Meisje ☐ Jongen
Geboortedatum Geboorteplaats ____________
*BSN
*Onderwijsnummer (indien bekend)
Land van Herkomst ☐ n.v.t.
Datum in Nederland ☐ n.v.t.
Eerste Nationaliteit
Tweede Nationaliteit ☐ n.v.t.
Gezindte________________________________________________________________☐ n.v.t.
Straat en huisnummer Postcode
Woonplaats Geheimadres
☐ Nee ☐ Ja
Telefoonnummer Geheim
☐ Nee ☐ Ja

Gegevens vorig onderwijs

VVE Indicatie ☐ n.v.t.
VVE Programma ☐ n.v.t.
VVE Duur (maanden) ☐ n.v.t.
Naam school van herkomst ☐ n.v.t.
Plaats school van herkomst ☐ n.v.t.
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj) ☐ n.v.t

Broers en zussen
Naam ☐ Zelfde school
Naam ☐ Zelfde school
Naam ☐ Zelfde school
Naam ☐ Zelfde school

Noodnummers
Naam
Naam
Naam
Naam

Telefoonnummer
Telefoonnummer
Telefoonnummer
Telefoonnummer

Medische gegevens

Allergieën ☐ n.v.t.
Medicijnen ☐ n.v.t.
Naam huisarts
Straat en huisnummer huisarts _______
Postcode en woonplaats huisarts
Telefoonnummer huisarts
**Persoonlijk polisnummer
**Verzekeringsmaatschappij

Pagina-einde

Personalia verzorger 1

Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef
☐ Mevrouw ☐ Heer
Geboortedatum Geboorteplaats ____________
Geboorteland
Burgerlijke staat_________________________________________________________________
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald _________
☐ Nee ☐ Ja
Beroep________________________________________________________________________
Werkzaam bij bedrijf_____________________________________________________________
Telefoon thuis Geheim
☐ Nee ☐ Ja
Telefoon mobiel Geheim
☐ Nee ☐ Ja
Telefoon werk Geheim
☐ Nee ☐ Ja
E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger

☐ Nee ☐ Ja

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer Postcode
Woonplaats Geheimadres
☐ Nee ☐ JaPagina-einde

Personalia verzorger 2

Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef
☐ Mevrouw ☐ Heer
Geboortedatum Geboorteplaats ____________
Geboorteland
Burgerlijke staat_________________________________________________________________
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald _________
☐ Nee ☐ Ja
Beroep________________________________________________________________________
Werkzaam bij bedrijf_____________________________________________________________
Telefoon thuis Geheim
☐ Nee ☐ Ja
Telefoon mobiel Geheim
☐ Nee ☐ Ja
Telefoon werk Geheim
☐ Nee ☐ Ja
E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger

☐ Nee ☐ Ja

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer Postcode
Woonplaats Geheimadres
☐ Nee ☐ Ja

Pagina-einde

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Op de website van de school ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
In de (digitale) nieuwsbrief ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Op social media accounts van de school ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Aanvullende opmerkingen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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.

Ondertekening
Verzorger 1

Naam

Verzorger 2 Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Oudervragenlijst start schoolloopbaan
Leerling-gegevens
Naam:

Kdv of peuterspeelzaal bezocht

Ja / Nee

Om uw kind verder zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op school, is het belangrijk dat wij
op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de belangrijke gebeurtenissen die al in zijn/haar
jonge leventje hebben plaatsgevonden. We hopen dat u ons hierbij wilt helpen, door het
invullen van dit document.
Algemene ontwikkelingsaspecten
Zijn er opvallende zaken te noemen met betrekking tot:
zwangerschap

geboorte

peutertijd

gezondheid( ziektes, ongevallen, specialist bezocht, handicap, allergie, medicijngebruik )

eten/drinken

slapen
zindelijkheid (overdag/ ’s nachts)

Motorische ontwikkeling
Welke opvallende zaken kunt u noemen met betrekking tot:
de grof-motorische ontwikkeling (bewegen in de babytijd, kruipen, leren lopen, steppen,
fietsen, zichzelf aankleden.)

de fijn-motorische ontwikkeling (oog-handcoördinatie, tekenen, kleuren, puzzelen, knoopjes
vastmaken, gebruik van bestek.)

Zintuiglijke ontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:
ogen en gezichtsvermogen

oren en het gehoor

Cognitieve ontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden(geweest) met betrekking tot:
de belangstelling van uw kind voor de dingen om zich heen.

de manier en het gemak waarop uw kind dingen leert.

de manier en het gemak waarop uw kind zich kan concentreren of met iets bezig kan zijn.

de manier en het gemak waarop uw kind zich dingen kan herinneren.

De spraak- en taalontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:
de spraak- taalontwikkeling
Heeft uw kind altijd goed verstaanbaar gesproken?

Kan uw kind altijd goed onder woorden brengen wat hij/zij bedoelt?

Wat vindt u van de woordenschat van uw kind ( evt. in vergelijking met andere kinderen ).

Wordt er thuis een andere taal of dialect gesproken?

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

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:
het karakter van uw kind (vriendelijk, gesloten, opvliegend, gemakkelijk kind, moeilijk kind,
snel emotioneel)

de omgang van uw kind binnen het gezin (ouders, evt. broers/zussen)

de omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen.

Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden (ongeluk,sterfgeval, dood huisdier,
ziekenhuisopname, echtscheiding, ernstige ziekte familielid, verhuizing etc.)

Overige bijzonderheden
Wat verwacht u van onze school?

Ingevuld door:

Datum:

Inschrijfformulier basisonderwijs vervolg
In de tijd waarin steeds meer dient te worden vastgelegd, ontkomen wij er ook niet aan u voor
onderstaande zaken schriftelijk toestemming te vragen. Graag willen we dit in één brief aan u
aanbieden. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze, indien akkoord, te ondertekenen?
Hoofdluiscontroles
Onze school tracht een aantal keer per jaar alle kinderen te controleren op de aanwezigheid
van hoofdluis. Deze controles vinden plaats na een vakantieperiode of na een
‘hoofdluismelding’.
Foto’s op onze website/ facebook
Regelmatig maken wij foto’s van kinderen op onze school. Deze foto’s worden geplaats op
onze website en/of facebookpagina.
Vervoer van uw kind
Af en toe wordt er gebruik gemaakt van auto’s om kinderen te vervoeren bijv. naar
schoolvoetbal, het bezoeken van een tentoonstelling etc. Hiervoor maken we gebruik van
ouder(s)/ verzorger(s) die zich hiervoor opgeven.
Video-opnames
Af en toe worden er van bepaalde evenementen in de klas of daarbuiten video-opnamen
gemaakt bijv. van feesten etc.
Uw kind wordt ziek op school
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door
een insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de
ouder(s)/ verzorger (s) of met andere, door hen aangewezen perso(o)n(en). Een enkele keer
komt het voor dat deze niet te bereiken is. Als deze situatie zich voordoet zal de leerkracht
een zorgvuldige afweging maken of wel/niet de arts geconsulteerd moet worden.
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelswijze ten behoeve van:
( Naam leerling) …………………………………….
(Naam ouder /verzorger) ……………………………
(Handtekening) ……………………………………..
Eventuele opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Alle neuzen in één richting

Voor de veiligheid van onze kinderen!

Wij vragen alle ouder(s)/verzorger(s) om:
* Via dezelfde richting aan te komen en weer te vertrekken vanaf de
Schuttershoek. Gebruik de route zoals deze staat aangegeven op de
afbeelding.
* Niet dubbel te parkeren in de Schuttersstraat.
Namens de leerkrachten en kinderen van de Schuttershoek bedanken
wij u bij voorbaat voor uw medewerking.

