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Beste Ouders/verzorgers,  

  

Hartelijk welkom op Het Avontuur. Naar aanleiding van een gesprek en de rondleiding heeft 

u besloten uw zoon of dochter naar onze school te laten gaan.   

  

Wat moet u doen? Voor u ligt het aanmeldformulier. Dit formulier bestaat uit twee delen. Het 

eerste deel vullen alle ouders in. Het tweede deel is bedoeld voor ouders van de onderbouw. 

Het tweede deel vult u pas in als uw zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden oud of ouder is.  

U kunt het aanmeldformulier inleveren bij onze intern begeleider of bij de directie. Mailen 

mag ook naar info-hetavontuur@ooz.nl. 

  

Nadat het tweede aanmeldformulier door ons is ontvangen (en er eventueel een intake heeft 

plaatsgevonden) hebben wij als school zes weken de tijd om te bekijken of wij de juiste 

begeleiding kunnen bieden aan uw zoon/dochter. Indien nodig kan de periode van zes 

weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken. Na zes weken 

kunnen we uw zoon of dochter definitief inschrijven. 

  

Daarnaast kan er vanuit de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders een 

overdrachtsformulier worden ingevuld voor uw zoon of dochter. Na overleg met u en de 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders willen wij dit formulier ook graag 

ontvangen.   

  

Waarom vragen wij u dit in te vullen? Het is voor ons onderwijs en de begeleiding van uw 

kind van groot belang dat wij direct vanaf het begin van de basisschoolloopbaan zijn 

geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind en de mogelijke risicofactoren rond deze 

ontwikkeling.  

  

  



 

 

In het kort:  

 

1. U levert het aanmeldformulier deel 1 in en u ontvangt van ons een bevestiging. 

2. Als uw zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden oud of ouder is vult u het 

aanmeldformulier deel 2 in en levert u deze in. 

3. Aan de hand van het aanmeldformulier deel 2 (en eventueel een intakegesprek) wordt 

besloten of er over wordt gegaan tot een definitieve inschrijving, deze bevestiging 

ontvangt u schriftelijk.   

4. U ontvangt een maand voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt een uitnodiging 

van de leerkracht. 

5. Uw kind mag starten als hij/zij vier jaar is geworden. De exacte datum gaat in overleg. 

  

Tot slot wil ik 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 Het Avontuur,  

Roeland Omlo.  

  



 

 

AANMELDFORMULIER DEEL 1 

 

Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                           

Roepnaam                      

Geslacht              ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)       ______ 

Land van Herkomst         ☐ n.v.t. 

Datum in Nederland         ☐ n.v.t. 

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit        ______☐ n.v.t. 

Straat en huisnummer     Postcode  ______ 

Woonplaats       Geheimadres       ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim        ☐ Nee ☐ Ja 

                       

  

Gegevens vorig onderwijs (indien van toepassing) 

VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)        ______☐ n.v.t. 

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst        ______☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 

 

Broers en zussen 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam          ☐ Zelfde school 



 

 

 

Noodnummers 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

Naam huisarts           

Straat en huisnummer huisarts         

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

**Persoonlijk polisnummer          

**Verzekeringsmaatschappij        ______ 

 

  



 

 

 

Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef         _______☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                           

Telefoon mobiel       Geheim      ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk       Geheim        ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind            

Wettelijke verzorger        ________☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode  _______ 

Woonplaats       Geheimadres      ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis            Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

  



 

 

 

Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        _______☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                           

Telefoon mobiel       Geheim __☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon werk       Geheim __☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind            

Wettelijke verzorger        ________☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer    Postcode   ______ 

Woonplaats      Geheimadres        ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis       Geheim      ___☐ Nee ☐ Ja   

 

  



 

 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief    ______☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op social media accounts van de school   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

 

Toestemming voor het delen van adresgegevens  

in de jaargids die ieder gezin ieder schooljaar ontvangt      

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

 

Aanvullende opmerkingen 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Invullen indien van toepassing 

Wij hebben onze zoon/dochter ook aangemeld op de volgende school/scholen 

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

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

Onze voorkeur gaat uit naar _________________________________(naam school) 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met 

wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van 

onjuiste gegevens van het kind.  

 

 

Ondertekening  

Verzorger 1        Verzorger 2     

Naam        Naam                       

Datum       Datum           

                  

Handtekening       Handtekening  

 
 



 

 

AANMELDFORMULIER DEEL 2  

(invullen als uw zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden oud is) 

Sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, speel/werkgedrag 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

 

nooit regelmatig altijd 

Kind kan zonder problemen afscheid nemen van 

ouder/verzorger 

   

Kind heeft een goed contact met de groepsleiding    

Kind maakt contact met andere kinderen in de groep    

Kind komt voor zichzelf op    

Kind gaat goed om met tegenslag    

Kind kan omgaan met veranderingen    

Kind kan emoties beheersen zoals boosheid    

Kind kan omgaan met regels    

Kind kan emoties benoemen zoals boos, verdrietig, 

blij en lief 

   

Kind kan emoties van andere kinderen / 

groepsleiding benoemen 

   

Kind kan op zijn/haar beurt wachten    

Opmerkingen sociaal emotionele ontwikkeling:  

 

 

 

 

 

Zelfredzaamheid 

 

nooit regelmatig altijd 

Kind is overdag zindelijk    

Kind kan zelfstandig naar de wc gaan (billen zelf 

afvegen e.d.) 

   

Kind kan zelf de jas uitdoen    

Kind kleedt zich zonder hulp aan    



 

 

Kind helpt mee opruimen    

Kind kan zelfstandig eten en drinken    

Zijn er problemen geweest met eten/slapen en/of zindelijkheid?               Ja/ nee                         Zo 

ja, kunt u het kort toelichten? 

 

 

 

 

Opmerkingen zelfredzaamheid:  

 

 

 

 

 

Speel/werkgedrag 

 

nooit regelmatig altijd 

Gaat goed om met speelmaterialen    

Kind speelt met anderen    

Kind speelt met anderen zonder het spel te 

verstoren 

   

Kind komt zelf tot spel    

Kind kan langere tijd met hetzelfde spel bezig zijn    

Kind is nieuwsgierig en ondernemend    

Kind speelt rollenspel    

Kind kan kleine opdrachtjes uitvoeren    

Het favoriete speelgoed van uw kind is: 

 

 

 

 

 

De favoriete activiteit van uw kind is: 

 

 

 



 

 

 

 

Opmerkingen speel/werkgedrag: 

 

  

 

 

Taalontwikkeling  

 

nooit regelmatig altijd 

Kind begrijpt eenvoudige opdrachten    

Kind praat duidelijk en verstaanbaar    

Kind kan onder woorden brengen wat hij/zij graag 

wil 

   

Kind gebruikt eenvoudige zinnen van 3 tot 5 

woorden 

   

Kind kan antwoord geven op eenvoudige vragen    

Kind kan een gesprekje voeren met wederzijdse 

inbreng 

   

Kind is betrokken bij het voorlezen van een 

verhaaltje 

   

Kind kan een kort verhaaltje navertellen    

Kind kan een liedje meezingen    

Opmerkingen taalontwikkeling  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Fijne motoriek 

 

nooit regelmatig altijd 

Kind kan kleine voorwerpen vastpakken    

Kind kan al een beetje knippen    

Kind kan scheuren met papier    

Kind kan een potlood hanteren    

Kind kan een toren bouwen van blokken    

Opmerkingen fijne motoriek:   

 

 

 

 

De sterke kanten van mijn kind zijn:  

 

 

 

Grove motoriek 

 

nooit regelmatig altijd 

Kind beweegt soepel en gecoördineerd bij het lopen, 

rennen, 

springen en klimmen 

   

Kind kan fietsen op een driewiel fiets     

Zijn er problemen (geweest) met het leren zitten, staan, kruipen en/of lopen?                         Zo ja, 

kun het antwoord kort toelichten? 

 

 

 

 

Opmerkingen grove motoriek:  

 

 

 

 

 



 

 

Komt hoogbegaafdheid (IQ hoger dan 130) voor in de familie?                ja  /  nee  

Komt dyslexie voor in de familie?                                                              ja  /  nee 

Komen spelling-, reken- en / of taalproblemen voor in de familie?            ja  /  nee                                        

Kunt u dit kort toelichten?  

 

 

 

 

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en / of bevalling? 

 

  

 

 

Zijn er opvallende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt?         ja  /  nee                                          

Kunt u dit kort toelichten? 

(bijv. een ongeluk, overlijden van verwanten, ziekte van een ouder) 

 

 

 

 

Medische bijzonderheden  

Gebruikt uw kind medicijnen?                                                                    ja  /  nee                                          

Kunt u dit kort toelichten? 

 

 

 

Heeft uw kind medische handelingen nodig?                                             ja  /  nee                                          

Kunt u dit kort toelichten? 

 

 

Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking?                     ja  /  nee                                          

Kunt u dit kort toelichten? 

 

 



 

 

Heeft uw kind een allergie?                                                                        ja  /  nee                                          

Kunt u dit kort toelichten? 

 

 

 

Is uw kind onder medische behandeling nu of in het verleden?                ja  /  nee                                          

Kunt u dit kort toelichten? 

 

 

 

Is er sprake (geweest) van een onderzoek / 

behandeling van 

periode 

Logopedist  

Fysiotherapeut  

Ergotherapeut  

Kinderarts  

Kinder-jeugdpsychiater  

Andere specialist/ instanties 

 

 

 

 

 

Wilt u de volgende documenten hieraan toevoegen?  

- het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf  

- of het onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatste bladzijde 

 


