Aanmeld- en entreeformulier
Deken Wehmeijerschool Velddriel
Beste ouder / verzorger,
Fijn dat u uw kind op onze school wil aanmelden. Om uw kind te kunnen aanmelden hebben wij enkele
gegevens nodig die van belang zijn voor de administratie van onze school. Deze gegevens vult u in op het
inschrijfformulier
Het inschrijfformulier zegt niet zoveel over uw kind zelf. Daarom hebben wij het entreeformulier
samengesteld. Dit formulier is toegespitst is op de ontwikkeling van uw kind. Steeds vaker blijkt hoe
belangrijk het is dat wij ook zicht hebben op de zogenaamde ”voorschoolse periode” van uw kind.
Wij kunnen op die manier beter inspelen op de ontwikkeling van uw kind. U kunt in de meeste gevallen
volstaan met het aankruisen van het meest passende antwoord op de vraag. Mocht u meer informatie willen
geven over een item dan is daar ruimte voor onder het desbetreffende vak. Wij beseffen ons dat het een
erg gedetailleerde lijst is. Wellicht helpt het online dossier van het consultatiebureau (indien u daartoe nog
toegang heeft) hierbij. Mocht u vragen hebben met betrekking tot het invullen van het entreeformulier, dan
kunt u uiteraard contact opnemen met ons.
Deze gegevens die u op het inschrijf- en entreeformulier invult, zijn uitsluitend voor intern gebruik bedoeld
en zullen dus zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt worden.
Voordat uw kind op onze school start, zal de intern begeleider contact met u opnemen voor het voeren van
een intakegesprek met u over uw kind. Dit formulier zal daarbij besproken worden en indien nodig kunt u
toelichting geven op dit formulier. Ook de kleuterjuf zal aanwezig zijn bij dit gesprek. Uw kind mag voordat
hij / zij vier wordt, komen oefenen. Vanaf wanneer en op welke dag uw kind kan beginnen met oefenen,
spreekt u af met de kleuterjuf. Dit zal tijdens het intakegesprek gebeuren.
Wanneer uw kind ongeveer vier a zes weken bij ons op school zit, nodigt de kleuterjuf u uit voor een
gesprek over de start van uw kind op school.
U kunt deze lijst digitaal of met de hand invullen, printen en op school afgeven met:
• e-mailadressen van alle ouders / verzorgers;
• en het Burgerservicenummer van uw kind.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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Gegevens van uw kind
Achternaam

m

Geslacht

v

Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Adres
Woonplaats

Postcode
Gemeente
Telefoon

geheim

Geboortedatum
Nationaliteit
Geboorteland
Geboorteplaats
Burgerservicenr.
Huisarts

Tel. nr. huisarts

Andere school
Was uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze inschrijving
ingeschreven op een andere school of instelling voor onderwijs?

ja

nee

Was dit een school voor bijzonder onderwijs?

ja

nee

Naam school

Adres

Postcode

Plaats

Onderwijs sinds

Groep

Schoolloopbaan

1

Medische bijzonderheden
Medicijngebruik
Diagnose
Medische info

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Overige bijzonderheden

6

6

7

7
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Naam en adresgegevens ouder(s) / verzorger(s)
Ouder / verzorger 1
Achternaam

Geslacht

vrouw

man

Geslacht

vrouw

man

Voornaam

Voorletters
Adres

Woonplaats

Postcode
Ouder / verzorger 2
Achternaam

Voornaam

Voorletters
Adres

Woonplaats

Postcode
Welke ouder / verzorger is aansprakelijk?

ouder 1

ouder 2

Is er sprake van een een-oudergezin?

ja

nee

Overige gegevens ouder(s) / verzorger(s)
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

E-mailadres
Telefoon overdag

geheim

geheim

Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Relatie tot kind
Burgerlijke staat

(stief)moeder

(stief)vader

voogd

(stief)moeder

(stief)vader

voogd
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Overige gegevens ouder(s) / verzorger(s) (vervolg)
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Wettige vertegenwoordiger

ja

nee

ja

nee

Gezinsvertegenwoordiger

ja

nee

ja

nee

Ouder ontvangt schoolpost

ja

nee

ja

nee

Leerling is adoptie- of pleegkind

ja

nee

ja

nee

Vluchtelingenstatus

ja

nee

ja

nee

Ondertekening
Handtekening

ouder 1

ouder 2

Handtekening directeur mevrouw C. Piels

Verklaring
Ondergetekende, de heer / mevrouw

verklaart:

1. dat de gegevens op dit inschrijfformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
2. dat bovengenoemde leerling niet staat ingeschreven op een andere school;
3. d
 e grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de Deken Wehmeijerschool te onderschrijven en te
respecteren;
4. akkoord te gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie*;
5. a kkoord te gaan met het aanleggen door DWS van een leerlingdossier t.b.v. het leerlingvolgsysteem van
de school*
* Op deze gegevens zijn de bepalingen op de wet Persoonsregistratie van toepassing.

Plaats
Datum

Handtekening
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Motorische ontwikkeling
Motoriek algemeen
1. Heeft uw kind gekropen?
2.6 Leeftijd dat uw kind ging staan
3.6 Leeftijd dat uw kind ging staan zonder steun
4.6 Lopen
5. Kan uw kind hinkelen
6. Kan uw kind huppelen
7. Kan uw kind zich zelfstandig aankleden?

houterig
ja
jaar
jaar
jaar
ja
ja
ja

krampachtig
overgeslagen
maanden
maanden
maanden
nee
nee
nee

gezond
ja
weinig
ja
ja
jaar

geregeld ziek
nee
normaal
nee
nee
maanden

soepel

onbekend
onbekend
onbekend

8. Opmerkingen met betrekking tot de motoriek

Gezondheid
Hoe is de algemene gezondheid van uw kind
1. Is uw kind volledig gevaccineerd?
2. Slaapbehoefte van uw kind
3. Was uw kind als baby extra alert?
4. Was uw kind als baby veel wakker?
5.6 Leeftijd dat uw kind overdag zindelijk was
6. Allergieën
7. Speciale voeding
8. Medicijnen
Voorschoolse educatie
9. Welke

vorm van voorschoolse educatie heeft
uw kind gehad?
peuterspeelzaal
kinderdagverblijf
gastouder		geen

10. Hoe heeft uw kind dit ervaren?

11. Opmerkingen met betrekking tot de gezondheid van uw kind

veel

Entreeformulier
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Taalontwikkeling
1.
2.
3.
4.
5.6
6.6

 eeft uw kind gebrabbeld?*
H
ja
nee
soms
Spreekt uw kind nu brabbeltaal?*
ja
nee
soms
Spreekt uw kind duidelijk verstaanbaar?
ja
nee
soms
Maakt uw kind correcte zinnen?
ja
nee
soms
Vanaf welke leeftijd maakte uw kind correcte zinnen?
jaar
maanden
Hoe oud was uw kind toen het begrippen als ‘hoog’, ‘ver’, ‘groot’, ‘klein’ op de juiste manier ging gebruiken?
Bijvoorbeeld: opa en oma wonen ver weg.
jaar
maanden
e
7. Als uw kind na het 3 jaar is gaan 		 ja		 nee
spreken, sprak het dan in correcte zinnen?
8. Kan uw kind een gebeurtenis navertellen?
ja
nee
9. Vertelt uw kind uit zichzelf iets?
ja
nee
soms
10.6Vanaf welke leeftijd kan uw kind logisch redeneren
en heeft het inzicht in oorzaak-gevolg?
jaar
maanden
11.Kent uw kind veel woorden?
ja
nee
12. Is uw kind onder behandeling van een logopedist?
ja
nee
13. Heeft uw kind belangstelling voor cijfers en letters?
ja
nee
14. Kan uw kind zijn of haar naam schrijven?
ja
nee
15. Kent uw kind minstens 8 kleuren?
ja
nee
16. Stelt uw kind veel vragen?
ja
nee
soms
17. Kon uw kind al jong mondelinge opdrachten uitvoeren?
ja
nee
18. Welke taal wordt er thuis gesproken?
19.6Opmerkingen met betrekking tot de taalontwikkeling

Algemene ontwikkeling
Is er in de familie sprake van:
1. Dyslexie
2. Dyscalculie
3. Hoogbegaafdheid

ja
ja
ja

nee
nee
nee

onbekend
onbekend
onbekend

4.6 Opmerkingen m.b.t. de algemene ontwikkeling

* Onder brabbeltaal wordt verstaan: een onverstaanbaar taaltje waarvan de direct betrokkenen wel weten wat het betekent, maar anderen niet.
Voorbeeld: ‘tutu’ voor een speen, ‘klokkie’ voor een slokje drinken, ‘nanniebij’ voor ik kan er niet bij etc.
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Zintuiglijke ontwikkeling
1.
2.
3.
4.
5.

 ezichtsvermogen
G
Kleurenblindheid in de familie
Gehoor
Oorontsteking
Buisjes

goed
ja
goed
nooit
ja

brildragend
nee
redelijk
soms
niet (meer)

onbekend
zwak
vaak
geregeld

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms

Opmerkingen met betrekking tot de zintuiglijke ontwikkeling

Sociale en emotionele ontwikkeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maakt makkelijk contact met kinderen
Creatief m.b.t. knutselen
Creatief m.b.t. oplossingen bedenken en fantasie
Maakt makkelijk contact met volwassenen
Begrijpt grapjes / humor van volwassenen
Nieuwsgierig
Leergierig
Kan uw kind langere tijd (> 15 minuten) en
zelfstandig geconcentreerd spelen
9. Hij / zij speelt
			

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
nee
soms
voornamelijk met oudere kinderen
voornamelijk met leeftijdsgenoten
voornamelijk met jongere kinderen
het liefst alleen

10. Mijn kind speelt graag met: (bijvoorbeeld lego, constructiemateriaal, verkleedkleren, rollenspel, etc.)

11. Opmerkingen met betrekking tot de sociale en emotionele ontwikkeling
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Gedragskenmerken
Mijn kind
1. is afwachtend
2. past zicht snel aan
3. is koppig
4. is spontaan
5. is impulsief
6. is driftig
7. is bang
8. is beweeglijk
9. is snel afgeleid
10. heeft wisselende stemmingen
11. is gehoorzaam
12. is nerveus
13. is zelfredzaam
14. is zelfstandig
15. is rustig van aard
16. is vrij
17. is dominant
18. is geduldig
19. is onvermoeibaar
20. is laconiek
21. vraagt veel aandacht
22. is voorzichtig
23. neemt initiatief
24. is angstig
25. is vrolijk

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

26. Opmerkingen met betrekking tot het gedrag van uw kind

Ondertekening
Voor- en achternaam
Datum

Handtekening

soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
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Toestemming plaatsing op leerlinglijst
Door de leerkracht van de Deken Wehmeijerschool wordt op verzoek van ouders een leerlinglijst verstrekt.
Op deze lijst staat alleen de naam, het adres (indien niet geheim), het telefoonnummer (indien niet geheim)
en de geboortedatum van de leerling. Wij vragen u hierbij toestemming om deze gegevens van uw kind op
de lijst te mogen plaatsen.
Geeft u toestemming voor het plaatsen van bovenstaande gegevens op de leerlinglijst?

ja

nee

Toestemming voor internettoegang
De school laat kinderen soms op internet werken en zal alle voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te
zorgen dat de leerlingen geen toegang hebben tot ongepast materiaal.
Ik geef toestemming voor internettoegang en ben mij ervan bewust dat de school niet aansprakelijk is voor
de aard of inhoud van materiaal dat via het internet geraadpleegd wordt en dat de school niet aansprakelijk
gesteld kan worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de internetinfrastructuur
door mijn kind.
ja
nee
Toestemming voor het plaatsen van materiaal en foto’s op internet
De Deken Wehmeijerschool heeft een website met informatie, links, etc. Naast dit informatieve gedeelte,
willen wij onze activiteiten laten zien. Denkt u hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Koningsdag, het
schooluitje, etc. Dit houdt in dat wij regelmatig foto’s of filmpjes op de website en op onze Google Photospagina plaatsen. In verband met de wet op de privacy hebben we hiervoor een protocol opgesteld.
De volgende privacyregels gelden voor onze website:
a. Via de schoolgids en dit toestemmingsformulier van de Deken Wehmeijerschool wordt aan de ouders /
verzorgers kenbaar gemaakt dat de school een website heeft en social media gebruikt.
b Op de website / social media van de school worden foto’s en/of filmpjes geplaatst waarop kinderen
en andere personen afbeeld staan. Ouders of overige personen kunnen bij de directie aangeven als
ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van henzelf of hun kind(eren). Op de
website is ook een formulier te downloaden waarmee bezwaar gemaakt kan worden.
c. Van kinderen worden alleen de voornamen op de website geplaatst bij bijvoorbeeld werkstukken,
verjaardagen, activiteiten, verslagen, etc.
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d.	Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn, zullen
geen telefoonnummers en/of privé-adressen vermeld worden. Wel kunnen zogenaamde locatie-adressen
vermeld worden (schoolarts, onderwijsinspectie, GGD, etc.).
e.	E-mailadressen van kinderen worden niet op de website geplaatst.
Ik geef toestemming voor:
het plaatsen van foto’s van mijn kind op de website van DWS
het plaatsen van foto’s van mijzelf op de website van DWS
het plaatsen van foto’s van mijn kind op de social media van DWS
het plaatsen van foto’s van mijzelf op de social media van DWS
het plaatsen van foto’s van werkjes van mijn kind op de website van DWS
het plaatsen van foto’s van werkjes van mijn kind op de social media van DWS
Toestemming voor uitwisselen gegevens schoolfotograaf
Elk jaar kom er een fotograaf schoolfoto’s maken. Om het bestellen van de schoolfoto’s eenvoudiger te
maken, heeft de fotograaf wat gegevens nodig.
Om te zorgen dat het bestellen van de schoolfoto’s digitaal kan plaatsvinden en er geen tussenkomst van de
school nodig is, geef ik toestemming voor het delen van de volgende gegevens met de schoolfotograaf:
voor- en achternaam kind, e-mailadres ouders / verzorgers, huisadres ouders /verzorgers.
ja
nee

Ondertekening
Uw naam
Naam kind

Plaats
Datum

Handtekening

Algemene uitgangspunten
Deken Wehmeijerschool Velddriel
Door aanmelding van uw kind op onze school, geeft u aan bekend te zijn met de volgende algemene
uitgangspunten en deze ook te onderschrijven:
1. D
 e aanmelding van uw kind op onze school wordt alleen dan omgezet in definitieve toelating tot de
school wanneer uit verstrekte gegevens blijkt dat de school ook geschikt is voor uw kind (passend
onderwijs). Bedoelde gegevens kunnen rechtstreeks bij ouders worden ingewonnen, maar ook
bijvoorbeeld komen uit voortgangsrapportage van vormen van voorschoolse opvang. Bedoelde gegevens
zullen alleen worden gebruikt om de mogelijke toelating te beoordelen en verder worden behandeld
met respect voor de Wet op Privacy. “Toelating” tot de school staat voorts uitgebreid beschreven in een
(wettelijk) vereist beleidsstuk van de Stichting RK Onderwijs in de Bommelerwaard (SRKOB) getiteld
‘Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen’.
2. K
 inderen worden pas daadwerkelijk toegelaten tot de school wanneer zij volledig zindelijk zijn.
Uitzondering daarop: bij medische indicatie en daaraan gekoppelde concrete inspanning van de ouders
om tot verbetering te komen, wordt het kind toegelaten ook al is het nog niet voortdurend zindelijk.
Wanneer toch sprake is van een ongelukje, wordt de ouder (of diens vervanger) gevraagd het kind op te
komen halen voor verzorging.
3. D
 e school kan, ten behoeve van informatiebrieven, de website, schoolkranten en folders gebruik maken
van foto’s die zijn gemaakt door medewerkers van de school of in opdracht van de school. Als een foto
op enigerlei wijze compromitterend zou kunnen zijn, wordt deze niet gebruikt.
4. A
 anmelding van een kind op onze school houdt in dat ouders de (religieuze) identiteit van de school
respecteren en dat hun kind in principe deelneemt aan alle activiteiten die door of in de school
plaatsvinden. Mocht een ouder vinden dat deelname aan een schoolactiviteit strijdig is met de eigen
principes of uitgangspunten, dan neemt de ouder daarover vooraf zelf contact op met de directie.
5. L
 eerkrachten zijn niet gerechtigd om medische handelingen te verrichten. Het toedienen van medicatie
in welke vorm dan ook mag dus niet plaatsvinden. Een en ander is verder uitgewerkt in een medisch
protocol.
Ondertekening
Plaats

Handtekening

Datum
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Vrijwillige ouderbijdrage
Deken Wehmeijerschool Velddriel
Beste ouders / verzorgers,
Elk jaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage aan het Cultureel Fonds
gebruiken wij om aan het onderwijs wat extra’s toe te voegen. Denk hierbij aan buitenschoolse activiteiten
als het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval, het schoolreisje, projectmateriaal, excursies, enzovoorts.
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de Oudercommissie van de school.
De vrijwillige ouderbijdrage is € 45,- per kind. Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen. Indien
dit lastig is, verzoeken wij u contact op te nemen met de school om samen te kijken naar een passende
oplossing. De volledige betaling of de eerste termijn dienst voor 1 december betaald te zijn. De laatste
termijn willen wij graag uiterlijk 1 februari ontvangen. Er bestaat ook de mogelijkheid om een gedeelte
van de bijdrage te betalen. Een gevolg is dan wel dat de school kan besluiten om een leerling niet te laten
deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet betaald is. U geeft aan voor welke voorzieningen u niet wenst
te betalen.
Voor kinderen die na de aanvang van het schooljaar op school beginnen, bestaat een reductieregeling:
• begint uw met school kind na de Kerstvakantie, dan is de ouderbijdrage
€ 40,00 per kind
• begint uw kind met school na de Carnavalsvakantie, dan is de ouderbijdrage
€ 35,00 per kind
• begint uw kind met school na Pasen, dan is de ouderbijdrage
€ 00,00 per kind
Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Dan kun u zich richten tot Nicol van den Bighelaar
(penningmeester Oudercommissie), Maryse van Oers (leerkracht) of Conny Piels (directeur). U kunt ook een
mail sturen naar info@dwsvelddriel.nl.
In verband met het overzicht op de administratie en de veiligheid, kan er alleen geld overgemaakt worden
per bank en kunt u de bijdrage dus niet contant bij de leerkracht inleveren. Wij vragen u vriendelijk om uw
vrijwillige ouderbijdrage over te maken naar Cultureel Fondsnummer NL62 RBRB 0919 7889 04 van de
Regiobank onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en) waarin uw
kind(eren) zit(ten).
Bij voorbaat heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Oudercommissie en team Deken Wehmeijerschool
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