
Contactgegevens
St. Jozefschool

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

Tel. 0228-581424

directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl *doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmeldingsformulier
1. Gegevens leerling
Achternaam:       __________________________________________________________

Voornamen:        __________________________________________________________

Roepnaam:         __________________________________________________________

Geslacht:            M / V*

Geboortedatum: __________________________________________________________

Burgerservicenummer van uw zoon/ dochter: ___________________________________

VVE indicatie:           ja / nee*

Datum aanmelding: _______________________________________________________

Datum inschrijving: ________________________________________________________
(vult de school in)

2. Gegevens ouder(s)/ verzorger(s)
Gegevens ouder/ verzorg(st)er (1): Gegevens ouder/ verzorg(st)er (2):

Voorletter(s):         ____________________________        ___________________________

Roepnaam:           ____________________________        ___________________________

Achternaam:         ____________________________        ___________________________

Adres:                   ____________________________        ___________________________

Postcode:              ____________________________        ___________________________

Woonplaats:          ____________________________        ___________________________

Relatie tot kind:     ____________________________        ___________________________

Tel. privé:              ____________________________        ___________________________

Geheim nummer        ja / nee*                                      ja / nee*

Mobiel nummer:    ____________________________        ___________________________

Geheim nummer        ja / nee*                                       ja / nee*

E-mailadres:          ____________________________        ___________________________

mailto:directie.stjozefzwaagdijk@skowf.nl


3. Bij afwezigheid van de ouder(s)/ verzorger(s) waarschuwen
Naam:      ___________________________________________

Telefoon: _________________________ Relatie tot kind: _________________________

Naam:      ___________________________________________

Telefoon: _________________________ Relatie tot kind: _________________________

Aanvullende informatie
Naast het ingevulde aanmeldformulier zouden we graag extra informatie over de leerling ontvangen.

Dit om uw kind op de juiste manier te kunnen begeleiden. Deze gegevens worden vastgelegd in de

administratie van onze school. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is

beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar

toestemming voor geven, tenzij de uitwisseling verplicht is voor de wet.

4. Aanvullende gegevens leerling
Geboorteplaats:           ___________________________________________

Geboorteland:              ___________________________________________

Godsdienst:                 ___________________________________________

Voertaal thuis:              ___________________________________________

Eerste nationaliteit:      ___________________________________________

Tweede nationaliteit:    ___________________________________________
(indien van toepassing)

Land van herkomst:    ___________________________________________
(indien van toepassing)

Datum in Nederland:   ___________________________________________
(indien van toepassing)

Medische gegevens

Naam huisarts:           ___________________________________________

Telefoon huisarts:       ___________________________________________

Medicijngebruik:         ja / nee*

Allergie:                      ___________________________________________

Volgt uw kind en dieet of mag het bepaalde voedingsmiddelen niet hebben?

__________________________________________________________________________

Zijn er medische handelingen vanuit school nodig om uw kind gezond op school te kunnen

laten zijn? _________________________________________________________________

Als uw kind op school komt, gaan wij ervan uit dat hij/ zij volledig zindelijk is. Is er een

(medische) oorzaak dat dit nog niet het geval is, dan kunt u dit hieronder omschrijven.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



5. Aanvullende gegevens gezin
Gegevens ouder/ verzorg(st)er (1): Gegevens ouder/ verzorg(st)er (2):

Nationaliteit:          ____________________________        ___________________________

Geboorteplaats:    ____________________________        ___________________________

Geboorteland:       ____________________________        ___________________________

Geboortedatum:    ____________________________        ___________________________

Burgerlijke staat:   ____________________________        ___________________________

Gezag:                   ja / nee*                                                  ja / nee*

Genoten opleiding: ___________________________         ___________________________

Beroep:                 ____________________________        ___________________________

Tel. werk:              ____________________________        ___________________________

Gezinssituatie

Eénoudergezin:                  ja / nee*

Samengesteld gezin:         ja / nee*

Aantal kinderen in gezin:   __________________________________

Broertjes/zusjes:               __________________________________ (naam en geb.datum)

__________________________________ (naam en geb.datum)

__________________________________ (naam en geb.datum)

__________________________________ (naam en geb.datum)

6a. Schoolloopbaan (invullen bij aanmelding groep 1)
Heeft uw kind de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf bezocht?         ja / nee*

Naam PSZ / KDV: __________________________________

Mogen wij contact opnemen met PSZ/KDV om een doorgaande lijn te waarborgen?  ja / nee*

6b. Schoolloopbaan (invullen bij aanmelding andere groep dan groep 1)
Naam vorige school: _______________________________________

Adres:                        _______________________________________

Plaats:                       _______________________________________

Telefoonnummer:      _______________________________________

Welke groepen heeft uw kind doorlopen? _______________________________________

In welke groep zat uw kind het laatst?      _______________________________________

Naam laatste leerkracht:                           _______________________________________

Verwachte plaatsingsdatum:                     __________________ in groep: _____________
Voordat de inschrijving definitief is, nemen we altijd contact op met de vorige school.



7. Verloop van de ontwikkeling
Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind op de volgende gebieden:

- Taalontwikkeling (o.a. woordenschat, moment van beginnen met praten)     ja / nee*

- Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag)                            ja / nee*

- Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor, motoriek)           ja / nee*

- Contacten met anderen                                                                                    ja / nee*

- Bijzondere gebeurtenissen die in het kinderleven hebben plaatsgevonden    ja / nee*

- Leesproblematiek in het gezin / in de familie                                                    ja / nee*

- Anders, namelijk: _______________________________________

Toelichting op bijzonderheden in de ontwikkeling:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Is uw kind in behandeling (geweest) bij / onderzocht door?
KNO-arts                            ja / nee / niet meer*

Psycholoog/Parlan             ja / nee / niet meer*

Logopedist                          ja / nee / niet meer*

Fysiotherapeut                   ja / nee / niet meer*

Ambulante begeleiding      ja / nee / niet meer*

Kinderarts                          ja / nee / niet meer*

Centrum Jeugd en gezin   ja / nee / niet meer*

Anders, namelijk ________________________  ja / nee / niet meer*

Ruimte voor toelichting:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. Andere informatie die volgens u bij inschrijving van belang is:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Verklaring:
De ouders/ verzorgers verklaren

- Kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids van de St. Jozef en de

aannameprocedure (zie onderaan aanmelding). De schoolgids is te vinden op

https://www.skowf.nl/site/stjozefschool/

- De grondslag van de school te kennen en te respecteren

- De voorwaarden gesteld aan de toelating van de school te kennen en te accepteren

- Op de hoogte te zijn van het privacyprotocol zoals verwoord in de schoolgids

Tevens verklaren de ouders/ verzorgers dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en

akkoord gaat met opname in onze leerling administratie.

Naam verzorger 1: __________________     Naam verzorger 2: ___________________

Datum:                   ___________________    Datum:                   ___________________

Handtekening:       ___________________    Handtekening:       ___________________

(beide gezaghebbende ouders/verzorgers zijn verplicht dit aanmeldingsformulier te tekenen)

Aannameprocedure:
Hoe wordt een aanmelding omgezet in een inschrijving op onze school?

1. Het aanmeldingsformulier wordt nagelopen en ingevoerd in ons administratiesysteem.

2. Bij een aanmelding met extra zorgbehoefte, wordt er samen met ouders en eventuele

begeleiders van de leerling, gekeken naar de beste onderwijsplek voor het kind.

3. Indien nodig wordt er extra informatie opgevraagd bij externen.

4. Wanneer een leerling van een andere school komt, zal er vóór inschrijving altijd contact

opgenomen worden met de vorige school.

5. Wanneer de stappen 1 t/m 4 zorgvuldig zijn doorlopen en de St. Jozef de beste onderwijsplek

is voor de leerling, wordt uw kind definitief ingeschreven.

6. U ontvangt daarvan een bevestiging via de mail.

7. Er zal maximaal 6 weken tussen de aanmelding en de inschrijving zitten.

Dank u wel voor uw aanmelding.

https://www.skowf.nl/site/stjozefschool/

