
 

 

 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

VOOR OUDERS / VERZORGERS 

 

 

Ondergetekende............................................................................................................................. 

meldt het hierbij vermelde kind aan bij het Praktijkonderwijs “De Brug”. 

In het kader van de toelatingsbeoordeling worden de gewenste onderzoek- en 

begeleidingsgegevens beoordeeld door de toelatingscommissie. 

Indien noodzakelijk kan nader onderzoek worden verricht. 

 

                                            

                                                                                             

Wilt u onderstaande gegevens volledig invullen? 

 

Achternaam aangemeld kind   : ............................................................................. 

Roepnaam                                                    : ............................................................................. 

Voornamen (eerste voluit)                           : ............................................................................. 

Geslacht                                                       : ............................................................................. 

Geboortedatum                                            : ............................................................................. 

Adres                                                           : ............................................................................. 

Postcode + woonplaats                                : ............................................................................. 

Gemeente                                                     : ............................................................................. 

 

Telefoon ouders / verzorgers           : ............................................................................. 

                                                                      geheimnummer ja/nee  

06-nummer (s) ouders / verzorgers         : 1..……………………………………………… 

      : 2. ……………………………………………… 

06-nummer leerling (indien van toepassing) :…………………………………………………. 

E-mailadres ouder(s)            :…………………………………………………. 

 

Nationaliteit                                                 : ............................................................................. 

Geboorteplaats                                             : ............................................................................. 

Geboorteland                                               : ............................................................................. 

Godsdienst                                                   : ............................................................................. 

 

Sofi-nummer leerling     :………………………………………………….. 

(kopie ID + kopie zorgpas bijvoegen)                         

 

 

__________________________________________________________________ 



                                                                                                                   

Gezinsgegevens ( t.b.v. schooladministratie) 

              

Burgerlijke staat ouders / verzorgers           : gehuwd   / samenwonend / gescheiden 

Eén-ouder gezin                                           : ja /  nee 

 

Vader (natuurlijk / stief / pleeg)  

Naam + voorletters  : ..................................................................................................... 

Geboortedatum                      : ..................................................................................................... 

Geboorteland                         : ..................................................................................................... 

Nationaliteit                           : ..................................................................................................... 

Opleiding                               : ..................................................................................................... 

Beroep                                   : ..................................................................................................... 

Godsdienst                             : ..................................................................................................... 

Telefoon overdag                : ..................................................................................................... 

 

Moeder (natuurlijk / stief / pleeg) 

Naam + voorletters  : ..................................................................................................... 

Geboortedatum                      : ..................................................................................................... 

Geboorteland                         : ..................................................................................................... 

Nationaliteit                           : ..................................................................................................... 

Opleiding                               : ..................................................................................................... 

Beroep                                   : ..................................................................................................... 

Godsdienst                             : ..................................................................................................... 

Telefoon overdag                    : .................................................................................................... 

 

Kinderen: 

Voornaam:                                 Geboortedatum:                          school/ beroep: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Huisarts: 

Naam   : ................................................................................................................. 

Adres                          : ................................................................................................................. 

Postcode / plaats : ................................................................................................................. 

Telefoon  :………………………………………………………………………….. 

 

Ziektekostenverzekering:        

Naam                           : ................................................................................................................. 

Adres                           : ................................................................................................................. 

Postcode / plaats   : ................................................................................................................. 

Telefoon (evt.)  :………………………………………………………………………….. 

 

Verzekeringsnummer  : ................................................................................................................ 



Huidige schoolgegevens van het aangemelde kind:  

 

Naam van de huidige school / instantie : ............................................................................. 

Adres      : ............................................................................. 

postcode + plaats    : ............................................................................. 

Telefoon van de school / instantie  : ............................................................................. 

PC / RK / Openb / bijz.neutraal  : ............................................................................. 

Directeur school / instantie   : .............................................................................  

    

Groep waarin het kind zit                           : ............................................................................. 

Naam groepsleerkracht                         : ............................................................................. 

Schoolverloop                                            : ............................................................................. 

 

Is het kind in het verleden getest    Ja   Nee 

Zo ja, waar en wanneer                                   : ............................................................................ 

Diagnose (indien van toepassing)  : ............................................................................. 

Overige hulpverleningscontacten   : …………………………………………………. 

   

                      

Overige relevante informatie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier: 

 

- Geeft u toestemming om alle relevantie dossiergegevens over uw kind op te vragen bij 

de school van herkomst.  

- Geeft u (indien van toepassing) toestemming om relevante gegevens over uw kind op 

te vragen bij hulpverleningsinstanties (bijv. BZJong, Wijkteams, Herlaarhof, 

Jeugdbescherming Nederland etc.). 

- Geeft u toestemming om, indien daar in de schoolloopbaan aanleiding toe is, uw kind 

te bespreken in het zorgteam van De Brug.  

- Stemt u in met de plaatsing van foto’s van uw kind op school voor 

publiciteitsdoeleinden (bijv. website, folder etc.). Indien u bezwaar hiertegen heeft, kunt u dit 

hier aangeven:   

 

 

 

Plaats:……………………………………………………………………………………………  

 

Datum:………………………………………………………………………………………....... 

 

Handtekening ouder / verzorger:    



 

 

 

Toestemmingsformulier ouders / verzorgers  

voor bespreking van hun zoon / dochter in  

het ZorgAdvies Team (ZAT)   
 

Op school stemmen we het leertraject en de begeleiding af op de mogelijkheden en de 

hulpvragen van elke leerling. Meestal gaat dat goed. Maar soms blijkt dat een leerling veel 

extra zorg nodig heeft, waar we intern niet goed uitkomen. In dat geval kan een leerling 

besproken worden in het extern zorgoverleg (ZAT). Dit zorgteam bestaat, naast de psycholoog 

/ zorgcoördinator van school, uit enkele externe deskundigen, te weten de leerplichtambtenaar, 

de schoolarts, deskundige Buurtzorg Jong en deskundige Wijkteam Maasdriel.  

 

 

Ondergetekende, de ouder / gezaghebbende voogd van  

 

………………………………………………………… (naam kind) 

 

 

- Geeft hierbij toestemming tot een aanmelding bij het zorgteam (ZAT) en het 

uitwisselen en bespreken van belangrijke informatie over de eventuele zorgen en de 

gewenste aanpak van hun zoon / dochter.  

 

- Geeft toestemming aan het zorgteam om relevante informatie op te vragen bij en door 

te geven aan derden, zoals de wijkteams, Bureau Jeugdzorg, Herlaarhof. Het betreft 

hier alleen informatie die van belang is voor de optimale begeleiding van uw zoon / 

dochter.  

 

- Indien er sprake is van ‘gescheiden’ ouders, draagt ondergetekende er zorg voor dat 

alle relevante informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder / verzorger, tenzij 

anders afgesproken.  

 

Een lid van het zorgteam brengt u op de hoogte van de bevindingen en de vervolgacties. Deze 

bevindingen worden ook opgenomen in het leerlingendossier. 

 

 

Voor akkoord: 

 

Datum: 

 

Naam ouder(s) / verzorger(s): 

 

Handtekening:  



 

Verklaring   Toestemming tot handelswijze voor als het kind ziek wordt op school. 

 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, 

zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school 

altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, 

persoon. 

Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich 

voordoet dan zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een 

“eenvoudige” pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. 

Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen. 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: 

 

Naam leerling  :………………………………………………………………… 

Fase   :………………………………………………………………… 

Geboortedatum :………………………………………………………………… 

 

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s) / verzorger(s) niet te bereiken zijn: 

Naam   :………………………………………………………………… 

Telefoon thuis  :………………………………………………………………… 

Telefoon werk  :………………………………………………………………… 

 

 

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: 

 Medicijnen; 

Naam medicijn:…………………………………………………………………………. 

 Ontsmettingsmiddelen; 

Naam ontsmettingsmiddel:……………………………………………………………... 

 Smeerseltjes tegen bijvoorbeeld insectenbeten; 

Naam smeerseltje:………………………………………………………………………. 

 Pleisters; 

Naam pleisters:………………………………………………………………………….. 

 Overig; 

Naam:…………………………………………………………………………………… 

 

Ruimte voor zaken die niet genoemd zijn: 

…………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de school! 

 

Ondergetekende: 

 

Ouder/verzorger :………………………………………………………………………….. 

Datum   :………………………………………………………………………….. 

Handtekening  :………………………………………………………………………….. 


