
       
 

Basisschool Sint Petrus – De Wegwijzer – Kon. Julianastraat 21 – 4507 BG  Schoondijke   

tel. 0117-401777 e-mail: directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl   

 

  FORMULIER AANMELDING NIEUWE LEERLING. 

Achternaam kind:  

Voornamen kind:  

Roepnaam:  

man / vrouw                                           

Sofinummer leerling:  
(kopie identiteitskaart bijsluiten aub) 

 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:    

Geboorteland:  

Adres:  

Postcode  /  Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

e-mail adres:  

Indien u niet thuis bent:  telefoonnummer: 

Indien u niet thuis bent: opvangadres: 

Nationaliteit kind: Nederlands / andere:                    beide: 

Plaats in het gezin: 1ste / 2de / 3de / 4de / ........... (omcirkelen a.u.b.) 

Gezinssamenstelling: ......... meisjes               ........  jongens 

Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht? ja / nee 

Heeft uw kind voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE) gehad? 

ja / nee 

Komt uw kind van een andere basisschool? ja / nee 

Zo ja, welke ? - naam basisschool :                                     

adres + telefoonnummer basisschool :  

Groepsverloop: groep :  _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Voor welke groep wilt u uw kind aanmelden?  

Datum aankomst in Nederland (indien van 

toepassing) 

 

Thuistaal (indien anders dan Nederlands)  

 

Verzorger 1 Relatie tot kind: moeder/pleegmoeder/.............. 

Achternaam  (meisjesnaam):  

Voorletters:  

Geboortedatum:   

Geboorteland:  Nederland / ander: 

Nationaliteit:  Nederlandse / andere: 

Telefoonnummer werk:  

Adres moeder (indien afwijkend):  

Hoogste schoolopleiding:  

Welk beroep oefent u nu uit ?  

mailto:directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl


 

 

Verzorger 2 

 

Relatie tot kind: vader/pleegvader/.................. 

Achternaam   

Voorletters   

Geboortedatum   

Geboorteland  Nederland / ander: 

Nationaliteit  Nederlandse / andere: 

Telefoonnummer werk  

Adres vader (indien afwijkend)  

Hoogste schoolopleiding   

Welk beroep oefent u nu uit ?  
 

Burgerlijke staat ouders. gehuwd / ongehuwd / gescheiden / weduwe of 

weduwnaar / samenwonend / partnerschap 

Indien eenoudergezin: ongehuwd / gescheiden / weduwe of weduwnaar  

Indien niet gehuwd: verantwoordelijke 

persoon: 

 

Is een van de volgende situaties van 

toepassing? 

De leerling verblijft in een pleeggezin of 

internaat. 

De ouders zijn werkzaam in kermis-, circus- 

of schippersbedrijf of wonen in een 

woonwagen. 

 

ja / nee 

 

ja / nee 

welke? 

Kerkelijke gezindte:  

  

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde leerling (als het gaat om een leerling die 4 

jaar oud wordt) in de 6 maanden voorafgaand aan de eerste schooldag op onze school, niet 

is ingeschreven bij een andere school. 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij de doelstellingen en de uitgangspunten van de school 

onderschrijft, zoals vermeld in de schoolgids. 

Gaat u, tot wederopzegging, akkoord met 

uitwisseling van gegevens tussen school en 

GGD en preventieve onderzoeken in het 

kader van de jeugdgezondheidszorg? 

ja / nee 

 

Gaat u, tot wederopzegging, akkoord met 

uitwisseling van gegevens tussen school en 

het Zorg Advies Team van Scoba en het 

Centrum van Jeugd en Gezin van de 

Gemeente Sluis in het kader van de 

leerlingenzorg? 

ja / nee 

 

Datum eerste schooldag van de leerling: 

 

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): 

 

U ontvangt van de schoolleiding een schriftelijke bevestiging als uw kind daadwerkelijk 

op school wordt ingeschreven. 

Akkoordverklaring directie: 

 

In te vullen door school:     weging     0,0  /  0,3  /  1,2 



 

 

 

 

Gezondheid van uw kind en 

aandachtspunten: 

 

Is uw kind zindelijk?  ja / nee 

Heeft uw kind kinderziekten gehad? Welke?  

Spreekt uw kind goed? ja / nee   

Wanneer begonnen met praten ? 

Is de motoriek van uw kind goed ontwikkeld? ja  / nee  

Zo niet : 

Is uw kind voor iets ernstigs in het ziekenhuis   

geweest of is het onder behandeling van een 

arts? 

ja / nee. 

toelichting: 

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welke? 

 

ja / nee 

Heeft uw kind een dieet?  

Zo ja, waar bestaat dit uit?  

 

ja / nee 

Heeft uw kind allergieën ? Zo ja, voor welke 

stoffen? 

ja / nee 

Zijn er andere bijzonderheden die belangrijk 

zijn voor het volgen van onderwijs? 

ja / nee 

Is er in de familie sprake van: 

- dyslexie 

      -     hoogbegaafdheid 

 

ja / nee 

ja / nee 

Is uw kind wel eens onderzocht / behandeld 

door: 

- een schoolbegeleider van de    

   Schoolbegeleidingsdienst ? ja / nee. 

- een logopedist(e) ?  ja / nee. 

- anders, nl.................................... 

Verwacht u dat uw kind op school extra 

begeleiding nodig zal hebben in verband met: 

- leerproblemen:   ja / nee. 

- motorische problemen:  ja / nee. 

- gedragsproblemen:  ja / nee. 

- anders, nl ..................................... 

Zijn er andere zaken die u moet melden in 

verband met een juiste opvang van uw kind? 

- nee 

- ja, ............................................... 

Zit uw kind op watergewenning of zwemles? ja / nee 

Heeft uw kind zwemdiploma’s? ja / nee 

Zo ja, welke ? 

Wenst u het schoolbericht per e-mail te 

ontvangen? 

ja / nee 

Gaat u ermee akkoord dat uw kind een eigen  

e-mailadres op school krijgt? 

ja / nee 

Heeft u bezwaar dat een "school"foto met uw 

kind op de website komt van de school? 

Ja / nee 

Huisarts:  

Tandarts:  
 

 

    
 


