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HERVORMDE BASISSCHOOL DE WEGWIJZER

Aanmeldingsformulieren 
Nedereindsestraat 27d 
Postbus 83 
4040 DB Kesteren 
tel. 0488-48 16 11 
info@wegwijzerkesteren.nl 
www.wegwijzerkesteren.nl 

Aan: ouder(s)/verzorgers van aan te melden leerlingen 
Betreft: aanmeldingsformulier 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Fijn dat u voor basisschool De Wegwijzer gekozen heeft. 
Hierbij ontvangt u de benodigde formulieren voor de aanmelding van uw kind: 

 Aanmeldingsformulier

 Verklaring grondslag

 Vragenlijst bij aanmelding

Wij verzoeken u om het inschrijfformulier geheel in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de administratie. De 
gevraagde gegevens zijn nodig om uw kind in te kunnen schrijven. 
Vooral het burgerservicenummer van uw kind moeten wij, indien nodig, kunnen tonen.  
Dit nummer kunt u vinden op;  

 het officiële document dat u van de overheid gekregen heeft.

 het paspoort of identiteitskaart van de leerling.

 de zorgpas of de zorgpolis van uw kind.

Tevens willen wij graag een adres en telefoonnummer van iemand in uw naaste omgeving, die wij in noodgevallen 
kunnen bereiken op het moment dat u niet bereikbaar bent. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Zonder tegenbericht is uw kind automatisch ingeschreven.  

We wensen u en uw kind alvast een goede tijd toe op onze school. 

Met vriendelijke groet, 

L. Soeters,
locatiedirecteur



Aanmeldingsformulieren De Wegwijzer Samen groeien Pagina 2 

-AANMELDINGSFORMULIER- 

 
 

Personalia leerling 

Achternaam 

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam 

Andere naam hanteren Ja/Nee 

Zo ja, welke···· 

Geslacht M/V 

Geboortedatum  

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Een kopie bijvoegen a.u.b. als het om een 
leerling gaat met een CUMI-status (met een 
niet-Nederlandse culturele achtergrond) 

Gezindte 

Eerste nationaliteit 

Tweede nationaliteit 

Culturele achtergrond (land) 

Land van herkomst 

Datum in Nederland 

Land v herkomst vader 

Land v herkomst moeder 

Peuterspeelzaal gevolgd Ja/Nee 

VVE indicatie/zat in tutorgroep Ja/Nee 

Gegevens peuterspeelzaal bijgevoegd Ja/Nee 

Is ingeschreven geweest bij een andere school Ja/Nee 

Komt uw kind van een andere school Ja/Nee 

Naam school herkomst 

Onderwijs sinds 

Plaats school herkomst 

Huisarts en medische gegevens 

Achternaam huisarts(-enpraktijk) 

Adres 

Woonplaats 

Verzekeringsmaatschappij 

Polisnummer 

Medicijngebruik Ja/Nee 

Indien ja, welke 

Allergie  

Producten die het kind niet mag 

Aantal kinderen in gezin 

Plaats van het kind in gezin (bv. 2e of 3e kind ) 

Evt. opmerkingen gezin  

Personalia verzorger 1 (meestal de vader) 

Achternaam 

Voorletters 

Geslacht M/V 

Relatie tot kind  Vader/Moeder 

Geboortedatum 



Aanmeldingsformulieren De Wegwijzer Samen groeien Pagina 3 

Geboorteplaats 

Beroep 

Hoogst genoten opleiding met diploma* 
(*omcirkelen wat van toepassing is) 

Basis/Kader/Theoretische leerweg/ 
MAVO/HAVO/VWO/MBO/HBO/Universiteit 

Werkzaam bij 

Telefoon werk 

Telefoon mobiel 

Burgerlijke staat 

Straat en nummer 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis 

Geheim nummer Ja/Nee 

E-mail

Personalia verzorger 2 (meestal de moeder) 

Achternaam + meisjesnaam 

Voorletters 

Geslacht M/V 

Relatie tot kind  Vader/Moeder 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Beroep 

Hoogst genoten opleiding met diploma* 
(*omcirkelen wat van toepassing is) 

Basis/Kader/Theoretische leerweg/ 
MAVO/HAVO/VWO/MBO/HBO/Universiteit 

Diploma behaald Ja/Nee 

Werkzaam bij 

Telefoon werk 

Telefoon mobiel 

Burgerlijke staat 

(indien afwijkend van verzorger 1) 

Straat en nummer 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis 

Geheim nummer Ja/Nee 

E-mail

Mailadres dat gebruikt kan worden in de 
correspondentie 

Mailadres vader/mailadres moeder/ 
beide mailadressen 

Noodadres 1: 

Achternaam 

Tussenvoegsel 

Voorletter(s) 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer

Relatie tot uw kind 

Noodadres 2: 

Achternaam: 

Tussenvoegsel 

Voorletter(s) 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer: 

Relatie tot uw kind 
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- VERKLARING GRONDSLAG -

De Wegwijzer heeft als grondslag de Heilige Schrift, het onfeilbare Woord van God, waaraan we dezelfde uitleg geven 
als de Drie Formulieren van Enigheid. 
Het mag duidelijk zijn dat onze grondslag consequenties heeft voor wat betreft onze visie op het kind en de 
opvoeding. 

Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u in te stemmen met de grondslag van de school. 
Daarnaast verklaart u de dagelijkse uitwerking hiervan, zoals verwoord in het hoofdstuk ‘identiteit van de school’ uit 
de schoolgids, te respecteren.  

Tevens geeft u toestemming aan de school om de gegevens, die relevant zijn voor de onderwijskundige begeleiding 
van uw kind en voor de school belangrijke medische gegevens in de leerlingenadministratie op te nemen. 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren, dat de voorafgaande gegevens van dit aanmeldingsformulier en de 
bijbehorende vragenlijst juist zijn. 

Ondertekening:  Ondertekening: 

Naam verzorger 1 Naam verzorger 2 

________________ ________________ 

Handtekening Handtekening     

________________ ________________ 

Datum  Datum  

________________ ________________ 
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-VRAGENLIJST BIJ INSCHRIJFFORMULIER BASISSCHOOL- 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers van kinderen die: 
-in groep 1 of de instroomgroep beginnen
-van een andere school komen

Geachte ouder(s)/ verzorgers, 

Van een basisschool mag u verwachten dat op een verantwoorde wijze zorg gedragen wordt voor het welzijn en de 
leerontwikkeling van uw kind. 

Op onze school zijn wij in toenemende mate in staat leerlingenzorg te bieden, wat inhoudt dat wij de leer- en 
persoonsontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk willen ondersteunen en begeleiden. 

Uit onze ervaringen in ons werk met kinderen weten wij dat een goede begeleiding en ondersteuning van invloed is 
op het welbevinden en goed functioneren van kinderen op de basisschool. Het is immers de bedoeling dat uw kind 
niet alleen veel dingen leert, maar bovendien een plezierige basisschoolperiode beleeft. 

Het is voor ons onderwijs en de begeleiding van uw kind daarom van groot belang dat wij direct vanaf het begin van 
de basisschoolloopbaan geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van uw kind en mogelijke belemmerende factoren 
rond zijn/haar ontwikkeling. Wij vinden het fijn als u alle vragen beantwoordt, ook al is uw kind op het moment van 
invullen nog geen vier jaar. 

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom wij ouders van kinderen die als 4-jarige in groep 1 komen een aantal vragen 
voorleggen over eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van hun kind in de voorschoolse periode. Deze vragen 
worden in de regel ook gesteld aan de ouders van kinderen die van een andere basisschool komen en bij ons in groep 
2 of 3 worden opgenomen.  

Meestal geeft de vragenlijst voldoende informatie. Als dit niet zo mocht zijn, nodigen we u uit voor een gesprek. 

Tot slot willen wij opmerken, dat gegevens over leerlingen vallen onder de Wet op de Persoonsregistratie en dat wij 
aan de voorwaarden die gesteld zijn aan dergelijke informatie, zullen voldoen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Namens het team van basisschool De Wegwijzer te Kesteren, 

L. Soeters,
Locatiedirecteur
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-VRAGENLIJST BIJ OPGAVEFORMULIER BASISSCHOOL- 
 
 
 

 
 
Naam:      _______________________ 
 
 
Geboortedatum:  _______________________ 
 
 
invuldatum:   _______________________ 
 
 
 
 
 

1. A L G E M E N E  O N T W I K K E L I N G S A S P E C T E N  
 

Doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b. 
Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

 toelichting  

Zwangerschap    ja / nee  
 
 

Geboorte  ja / nee  
 
 

Babytijd  ja / nee  
 
 

Peutertijd  ja / nee  
 
 

Ziektes/ongevallen/handicap  ja / nee  
 
 

Eten/drinken  ja / nee  
 
 

Slapen  ja / nee  
 
 

Zindelijkheid  
(overdag en/of ’s nachts)  
Ook invullen als uw kind op dit 
moment nog geen 4 jaar is  

ja / nee  
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2 .  M O T O R I S C H E  O N T W I K K E L I N G  

          
Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

De grofmotorische 
ontwikkeling 
(bewegen in de babytijd, 
kruipen, (leren) lopen, 
steppen, fietsen, zich 
aankleden en dergelijke) 

ja / nee  

De fijnmotorische 
ontwikkeling(oog-
handcoördinatie bewegingen, 
tekenen, kleuren, puzzelen, 
knoopjes vastmaken, gebruik 
van bestek, en dergelijke) 

ja / nee  

 
3 .  Z I N T U I G L I J K E  O N T W I K K E L I N G  

 

Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

Ogen en het gezichtsvermogen 
(het “zien”)  

ja / nee  

Oren en het gehoor (het horen 
van geluiden en gesproken 
taal):  

ja / nee  

 
4 .  C O G N I T I E V E  O N T W I K K E L I N G  

 

Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

De belangstelling of 
nieuwsgierigheid die uw kind 
toont voor de dingen om zich 
heen. 

ja / nee  

De manier en het gemak 
waarop uw kind dingen leert. 

ja / nee  

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

ja / nee  

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

ja / nee  

Hebt u de indruk dat er sprake 
is van een 
ontwikkelingsvoorsprong? Zo 
ja, waaraan is dat dan te 
merken? 

ja / nee  

Heeft uw kind speciale 
interesses of hobby’s? Zo ja, 
welke? 

ja / nee  

Zijn er bijzonderheden te 
melden ten aanzien van de 
cognitieve ontwikkeling van 
uw kind? 

ja / nee  
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5 .  S P R A A K - / T A A L O N T W I K K E L I N G  

 

 
6 .  S O C I A A L - E M O T I O N E L E  O N T W I K K E L I N G  

 

Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

Het karakter van uw kind? 
(zoals vriendelijk, gesloten, 
opvliegend, “makkelijk” kind, 
“moeilijk” kind, enz.) 

ja / nee  

De omgang van uw kind 
binnen het gezin? (met 
ouders, broers en zussen) 

Ja / nee  

De omgang van uw kind met 
andere kinderen en 
volwassenen? 

Ja / nee  

Mogelijke ingrijpende 
gebeurtenissen die uw kind 
heeft meegemaakt? (zoals 
bijv. een ongeluk, overlijden 
van verwanten, 
ziekenhuisopname, scheiding 
van ouders, verhuizing, ziekte 
van ouders) 

Ja / nee  

Maakt uw kind gemakkelijk 
contact met 
leeftijdsgenootjes en 
volwassenen? 

Ja / nee  

Kunt u iets zeggen over het 
spelen van uw kind? (Bijv. 
waar hij/zij graag mee speelt; 
hoe hij/zij speelt; waar hij/zij 
een hekel aan heeft) 

Ja / nee  

 
7 .  O V E R I G E  B I J Z O N D E R H E D E N  

 

Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

Is er ooit contact geweest met 
een van de volgende 
instellingen?  
 
 
a. logopedie   

 
 
 
 
 

Ja / nee  

 

Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

Moment van gaan praten, 
vormen van goede zinnen? 

ja / nee  

Spreekt uw kind goed 
verstaanbaar? 

ja / nee  

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

ja / nee  

Komen er in uw gezin en 
verdere familie lees-
spellingsproblemen voor?  
(zo ja, bij wie) 

ja / nee  
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b. Riagg 
c. Sociaal Pedagogische 
    Dienst 
d. Bureau Jeugdzorg 
e. Gelderse Roos 
f. Eleos 
g.(Kinder)ziekenhuis 
h. overigen 
 
Met welk doel is contact 
gezocht met bovenstaande 
instelling(en)?  
 
Zijn er verslagen beschikbaar 
over de contacten met 
bovenstaande instellingen? 
 
 
Lopen er aanvragen m.b.t. 
onderzoeken? (SBD, REC e.d.) 
 

Ja / nee  
Ja / nee  
Ja / nee  
Ja / nee  
Ja / nee  
Ja / nee  
Ja / nee 
Ja / nee 

 
 
 
 
 

Ja / nee 
 
 
 
 

Ja / nee 

Overige bijzonderheden die u 
als ouders belangrijk vindt 
voor het schoolgaan van uw 
kind. 

Ja / nee  
 
 
 

 
8 .  S C H O O L E R V A R I N G E N  

Alleen in te vullen door kinderen die bv. door verhuizing in een hogere groep instromen. 
 

Waren of zijn er opvallende dingen/bijzonderheden die u kunt noemen over: 

Onderwerp Bijzonder-
heden 

toelichting 

Is er op de huidige school een 
onderzoek door een 
begeleidingsdienst geweest? 

Ja / nee  

Heeft de huidige school een 
advies voor speciaal 
basisonderwijs of een 
clusterschool gegeven? 

Ja / nee  

Ligt er een advies tot 
doublure van de huidige 
school? 

Ja / nee  

 
9 .  F O T O ’ S  

 
Tijdens de verschillende activiteiten worden er foto’s gemaakt van de leerlingen. Om die op de website, in de 
schoolgids, in de schoolkrant en in de nieuwsbrief te mogen plaatsen, hebben we uw toestemming nodig. Die 
toestemming kunt u hieronder wel of niet verlenen. 
 
Wij geven wel/geen* toestemming om foto’s van ons/onze kind(eren) te publiceren.  
 
  *doorstrepen wat niet van toepassing is.  
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Let op! Deze bijlage dient u alleen in te vullen als beide ouders in categorie 1 of 2 vallen. 
 

 
Bijlage 1: Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:  
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland  
 
Deel 1: Gegevens leerling  
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………  
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………  
Geboortedatum ………………………………………………………… O m / O v  
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………  
Bent u de enige ouder? O ja / O nee  
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)  
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………………………………………  
 
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger  
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………  
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………  
 
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.  
Categorie  
O 1  - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  

- (v)so-zmlk  
O 2  - praktijkonderwijs/ LWOO  

- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager 
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief 
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)  
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo  

O 3  - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs 
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo)  
- mbo, hbo, wo-opleiding  
 

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande  
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar  
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
 
Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  
Naam van ouder/verzorger ……………………………  
 
Datum ……………………………  
 
Handtekening …………………………… 
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Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger  
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………………  
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………  
 
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond  
Categorie  
O 1  - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  

- (v)so-zmlk  
O 2  - praktijkonderwijs/ LWOO  

- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: (lager 
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief 
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)  
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo  

O 3  - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs 
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo)  
- mbo, hbo, wo-opleiding  

 
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst 
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
 
Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  
Naam van ouder/verzorger ……………………………  
 
Datum ……………………………  
 
Handtekening …………………………… 


