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Aanmeldformulier VCOG school de Heerdstee
GEGEVENS KIND

Roepnaam
Voornaam
Achternaam
Geslacht

0v

0m

Geboorte datum

…….. …….. …………….

Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)

Naam moeder:
Mail moeder:
Telefoon moeder:
Heeft uw gezag:

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

Naam vader:
Mail vader:
Telefoon vader:
Heeft u gezag:

GEGEVENS AANMELDING VAN UW KIND

Heeft u uw kind bij meerdere scholen schriftelijk aangemeld?

0 ja

0 nee

Bij ja, bij welke scholen?
1.
2

Welke school heeft uw eerste voorkeur? ________________________________________________
(De school van de eerste voorkeur heeft de zorgplicht wanneer uw kind niet plaatsbaar is op deze school)
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Gegevens peuterspeelzaal (PSZ) / voorschoolse opvang (VSO)

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal (psz) of

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

voorschoolse opvang (vso)?
Bij ja, naam peuterspeelzaal/ VSO:
naam leidster:
De dagen dat leidster aanwezig is:
Neemt uw kind deel aan een VVE-programma?
Bij ja, aan welk VVE-programma?

Zij-instroom van basisschool naar andere basisschool

Gaat uw kind nu naar een basisschool?

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

Bij ja, naam school
adres school
soort onderwijs
doorlopen groepen

GEGEVENS ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN UW KIND
Logopedie en taal-spraakontwikkeling

Heeft uw kind advies gehad om naar logopedie
te gaan?
Heeft uw kind een logopedist bezocht?
Met welke reden?

Andere ondersteuning

Is uw kind onderzocht door:
Accare, Molendrift, Taaltrein, Kentalis, Medisch
specialist, MKD, etc
Bij ja, door welke instantie en met welke reden?

Welke ondersteuning heeft uw kind extra nodig
op school of thuis?
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Mogelijke verwijzing

Is er met u gesproken over een mogelijke

0 ja

0 nee

0 ja

0 nee

verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs?
Is er een TLV (toelaatbaarheidsverklaring)
aangevraagd?
Bij ja, op welke datum is deze afgegeven?
…….. …….. …………….

Ondergetekende(n) verklaren dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Zij geven toestemming aan zowel de Kleine Wereld als de genoemde peuterspeelzaal/voorschoolse
opvang/vorige basisschool of consultatie bureau (mits het kind niet aan voorschoolse opvang heeft
deelgenomen) om informatie over uw kind te delen.

Het aanmeldformulier wordt getekend in ieder geval door degene(n) die het ouderlijk gezag uitoefen(en)t
over het aangemelde kind

In geval van scheiding:
• Als er sprake is van co-ouderschap ondertekenen beide ouders het aanmeldformulier
• In ander gevallen tekent de ouder bij wie het kind woont.

In geval van Onder Toezichtstelling ondertekenen de ouder(s) en de voogd.

ondertekening ouder 1:

ondertekening ouder 2:

handtekening:

handtekening:

datum:

datum:
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