Aanmeldingsformulier
R.K. basisschool DeWalvis
Eendenplein 5
2492 NZ Den Haag
Tel: 070-3206705
E-mail: info@bsdewalvis.nl

1 Persoonsgegevens van het kind
Roepnaam:
Voornamen:
Achternaam:
Geslacht:

man / vrouw

Geboortedatum:
BSN-nummer:
Huidige groep:
Geboorteplaats en geboorteland:
Godsdienst:
Kopie doopbewijs:

ja / nee

Nationaliteit:
Huidig (of oud) adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

Eventueel Nieuw adres:
Postcode en plaats:
Telefoon thuis:
Datum ingang nieuw adres:

2 Gewenste startdatum
Gewenste startdatum op De Walvis:
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3 Gezinssituatie
Gezinssamenstelling

(vader-moeder-namen kinderen)

Thuistaal:
Ouders leven gescheiden

nee / ja

Bijzonderheden van het gezin:
Naam moeder:

Adres (indien afwijkend van pag 1):
Postcode (indien afwijkend van pag 1):
Telefoon moeder (overdag):
Email (in blokletters)
Nationaliteit:
Godsdienst:
Opleiding (s.v.p. omschrijven):
* Opleidingsniveau (kies uit onderstaande
lijst):

1 2 3

Beroep:
Geboorteland:
Status tot kind:

 wettig vertegenwoordiger /  gezinsvertegenwoordiger

Naam vader:

Adres (indien afwijkend van pag 1):
Postcode (indien afwijkend van pag 1):
Telefoon vader (overdag):
Email (in blokletters)
Nationaliteit:
Godsdienst:
Geboorteland:
Opleiding (s.v.p. omschrijven):
* Opleidingsniveau (kies uit onderstaande
lijst):

1 2 3

Beroep:
Status tot kind:

 wettig vertegenwoordiger /  gezinsvertegenwoordiger

* Lijst met opleidingsniveau:
(kies a.u.b. hoogst genoten niveau)
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a. Lager onderwijs / basisonderwijs
b. Voorbereidend beroepsonderwijs, met diploma
c. VMBO Basis, met diploma
d. VMBO Kader, met diploma
e. VMBO-Theoretisch met diploma
f. MAVO met diploma
g. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) , met diploma
h. HAVO met diploma
h. VWO met diploma
i. Hoger beroepsonderwijs (HBO) met diploma
j. Universitair onderwijs, met diploma
k. Niet genoemde opleiding (graag omschrijven)
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4 Gezondheid van het kind
Ziekte of handicap:
Medicijngebruik:

nee / ja, in verband met:

Allergie:

5 Schoolloopbaan van het kind
Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
Vorige school:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Naam leraar:
Extra kleuterjaar genoten?

nee / ja

Doublure? Zo ja, welke groep

nee / ja in groep

Hulp van remedial teacher:

nee / ja

Hulp gehad voor (omcirkelen)

taal - rekenen - motoriek - gedrag - …

Onderzoek door een extern bureau?

nee / ja

Toelichting van de problemen:

(graag onderzoeksverslag meesturen)

6 Deskundige hulp
Onderzocht of behandeld door logopedist:

nee / ja

Behandeld door fysiotherapeut:

nee / ja

Onderzocht door een psycholoog:

nee / ja

Onderzocht door een andere specialist:

nee / ja

7 Werkwijze toelating en uw ondertekening
Wij kunnen pas een definitief besluit nemen over plaatsing, nadat wij voldoende zijn
geïnformeerd over uw kind. Voor ons moet duidelijk zijn dat De Walvis het gewenste
onderwijs en de eventueel noodzakelijke zorg aan uw kind kan bieden. Voor kinderen jonger dan
4 jaar vragen wij aan u daarom ongeveer een jaar voordat uw kind naar school gaat, via een
vragenlijst, om nadere informatie. Eventueel nodigen wij u uit voor een gesprek. Voor kinderen
ouder dan 4 jaar willen wij eerst contact opnemen met de huidige basisschool en verzoeken om
informatie over de leervorderingen en de werkhouding. Met de ondertekening van het
aanmeldingsformulier geeft u toestemming om hierover aan de huidige basisschool informatie te
vragen.
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Na definitieve toelating en inschrijving wordt u lid van de oudervereniging
van de school. Dat betekent dat u zich bij de verkiezingen kandidaat kunt stellen voor
de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Verder heeft u op de algemene ledenvergaderingen inspraakrecht. U kunt ook afzien van het lidmaatschap.
De Walvis is een R.K.-school. De school draagt dit uit door een respectvolle omgang
met elkaar; het aanleren van waarden en normen en het opnemen van catecheseonderwijs in het lesprogramma. De school werkt waar mogelijk actief mee aan de
voorbereidingen op de Eerste Communie. Ouders kunnen zelf besluiten of hun kind
Eerst Communie zal doen. De school heeft contact met R.K. parochies in Leidschendam.

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u de Katholieke grondslag van onze
school te respecteren.
Voor het volgende vragen wij u apart om toestemming:

Telefoonnummer op leerlingenlijst

Wij vermelden op de leerlingenlijst adres en telefoonnummer van de ouders van de jaargroep.
Deze verspreiden wij ieder schooljaar.
Vul hierna één nummer in dat wij mogen vermelden:

Foto op website

Onze website wordt steeds meer een middel om u als ouder te informeren over de gang van
zaken op school. Foto's van kinderen horen daarbij. Wij gaan zorgvuldig met publicatie om. Foto's
zijn klein en kunnen niet worden vergroot. Ook plaatsen wij geen portretfoto's.
Geeft u na toelating van uw kind toestemming voor het plaatsen van foto's van uw kind op de
website van de school?
ja / nee
U verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening moeder:
Datum:
Plaats:
Handtekening vader:

Datum:
Plaats:

Bijlagen:
 kopie laatste rapport
 onderzoeksverslag(en)
 onderwijskundig rapport
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