INFORMATIEFORMULIER
1. Persoonlijke gegevens van de leerling
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Doorstrepen wat niet van toepassing is

jongen / meisje

Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Geboorteplaats
Welke taal wordt thuis gesproken?
Nummer toelaatbaarheidsverklaring (indien
aanwezig)
Burgerservicenummer
Emailadres

Schoolgegevens
Naam huidige school:
Adres huidige school:
In welke groep of leerjaar zit het kind nu?
Als het kind (nog) niet naar school gaat, waar is
het dan overdag?

Groene laantje 40
8072 DD Nunspeet

Postadres: Postbus 425
8070 AK Nunspeet

telefoon: 0341-253052
email
: info@verschoorschool.nl
Internet : www.verschoorschool.nl

2. Reden van contact aanvraag?
Geeft u alstublieft een samenvatting van de problemen op school en/of de thuissituatie?.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunt u de voorgeschiedenis van de problemen beschrijven?.
Wanneer is het begonnen en hoe heeft het zich ontwikkeld?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geeft u alstublieft een overzicht (met data) van extra ondersteuning (binnen en/of buiten school)
die uw kind tot nu toe heeft gekregen en door wie dat is verzorgd?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruikt uw kind medicatie. Zo ja, welke en vanaf wanneer?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groene laantje 40
8072 DD Nunspeet

Postadres: Postbus 425
8070 AK Nunspeet

telefoon: 0341-253052
email
: info@verschoorschool.nl
Internet : www.verschoorschool.nl

3. Correspondentie adressen ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger
Ouder / verzorger
1

m/v

naam en voorletters

straat en huisnummer
postcode en plaats
land
Telefoonnummer
Email
Ouder / verzorger
2

m/v

naam en voorletters

straat en huisnummer
postcode en plaats
Land
telefoonnummer
Email
Voogd / ander

m/v

naam en voorletters
straat en huisnummer
postcode en plaats
Land
telefoonnummer
Email

Groene laantje 40
8072 DD Nunspeet

Postadres: Postbus 425
8070 AK Nunspeet

telefoon: 0341-253052
email
: info@verschoorschool.nl
Internet : www.verschoorschool.nl

4. Datum aanmelding:

5. Handtekeningen
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is het verplicht dat beide ouders de
handtekening plaatsen:

………………………

……………………….

Handtekening ouder 1

Handtekening ouder 2

Indien één ouder het ouderlijk gezag heeft:

…………………….
Handtekening ouder

Indien er sprake is van een voogd (hiermee wordt géén gezinsvoogd bedoeld)
………………….
Handtekening voogd
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