OBS De Aanloop
Valthermond

Geachte ouders/verzorgers*,
Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier plus bijbehorende informatie van onze school.
OBS De Aanloop is een school voor openbaar onderwijs. Dit houdt in dat wij openstaan voor alle
leerlingen ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke overtuiging , afkomst, geslacht en
seksuele geaardheid.
Bij aanname van nieuwe leerlingen op onze school hebben wij voor onze verplichte administratie en
voor het bieden van passend onderwijs aan uw kind gegevens nodig. De gegevens die wij ontvangen
worden verwerkt conform de privacywetgeving. Hoe wij hiermee omgaan kunt u uitgebreid lezen in
ons Privacyreglement op de site van Stichting OPO Borger-Odoorn.
Wanneer u het formulier heeft ingevuld, kunt u deze langsbrengen op school , versturen via de post
of inscannen en mailen naar: obs-deaanloop@opoborger-odoorn.nl
Na het ontvangen van het ingevulde aanmeldformulier, neemt de directeur contact met u op om
een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de informatie uit het
aanmeldformulier en krijgt u informatie over onze school, zodat u zich een beeld kunt vormen van
de werkwijze en de sfeer kunt proeven. Mocht het om een tussentijdse aanmelding gaan (bijv. bij
verhuizing) dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers relevante informatie over de
ontwikkeling van uw kind(eren) met ons deelt. Alleen dan kan onze school een juiste inschatting
maken m.b.t. extra ondersteuning die eventueel nodig is.
Mocht u bij het invullen van het formulier vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u met deze
vragen bij de schoolleider terecht.

Met vriendelijke groet,
Henriët Kamies,
Schoolleider

*NB: waar wordt gesproken over ouders, wordt in voorkomende gevallen ook verzorgers bedoeld.
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Aanmeldformulier
 Persoonsgegevens leerling

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Heeft uw kind broers/zussen:

ja/nee

Zo ja, welke:

Wat is de plaats van uw kind in de kinderrij:
Burgerservicenummer:
Land van herkomst:
Voertaal thuis:
Religieuze overtuiging:
Eerste nationaliteit:
Tweede Nationaliteit:
Datum in Nederland:
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 Medische gegevens leerling

Naam huisarts:
Adres en plaats:
Naam tandarts:
Adres en plaats:
Heeft uw kind allergieën:
Zo ja, welke?

Zijn er producten die het kind niet mag gebruiken?
Zo ja, welke:

Gebruikt uw kind medicatie?
Zo ja, welke:

Wie moeten wij bellen in noodsituaties?

Is uw kind zindelijk?

ja/nee

Zijn er nog aanvullende medische bijzonderheden waarmee de school rekening moet
houden?
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 Persoonsgegevens ouders/verzorgers

Eerste ouder/verzorger

Tweede ouder/verzorger

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht:

Geslacht:

Relatie tot het kind:

Relatie tot het kind:

Ouderlijk gezag

ja/nee

Ouderlijk gezag

ja/nee

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Land van herkomst:

Land van herkomst:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Telefoon geheim

ja/nee

Telefoon geheim

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

Emailadres:

Emailadres:
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Info Passend onderwijs

Basisondersteuning
Onze school streeft ernaar om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. Hierbij hebben
wij oog voor de specifieke behoeften van de verschillende leerlingen. Hierbij kunt u denken
aan aandacht voor kwalitatieve onderwijsmethoden, de veiligheidsbeleving van onze
leerlingen en specifieke ondersteuning voor individuele leerlingen.
Het onderwijs en de ondersteuning die u van de school kunt verwachten staan beschreven
in het Schoolondersteuningsprofiel van onze school onder de Basisondersteuning. U kunt
deze informatie ook vinden op de website van de school.
Deskundigen
Op onze school werken leerkrachten, schoolleider en intern begeleider samen om de
kwaliteit van onderwijs en ondersteuning te optimaliseren. Binnen het Openbaar Onderwijs
Borger-Odoorn is daarnaast een Adviseur Passend Onderwijs werkzaam. Zij kan de school
ondersteunen bij vragen m.b.t. specifieke leerlingen of andere schoolgerelateerde vragen.
Ook is zij betrokken op het moment dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de
school kan bieden vanuit de basisondersteuning.
Wanneer een leerling begeleiding krijgt vanuit een instantie, wordt er binnen school
gestreefd naar afstemming met de deskundigen die vanuit desbetreffende instantie bij de
leerling betrokken zijn. Ons uitgangspunt bij deze afstemming is om zo goed mogelijk aan te
kunnen sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de specifieke leerling.
Op onze school vindt regelmatig overleg plaats met de jeugdverpleegkundige. Zij is de
contactpersoon van het sociale wijkteam van de gemeente. Wanneer hier aanleiding voor is,
kan de school vragen een specifieke leerling met haar te bespreken om de juiste
ondersteuning te kunnen bieden. Wanneer vragen m.b.t. uw kind met haar worden
overlegd, wordt u als ouder altijd op de hoogte gesteld.
Extra ondersteuning
Soms heeft een leerling meer nodig dan onze school kan bieden vanuit de
basisondersteuning. Wanneer dit het geval is, is er binnen het Openbaar Primair Onderwijs
Borger-Odoorn de mogelijkheid om een arrangement passend onderwijs aan te vragen. De
school onderzoekt in samenwerking met de Adviseur Passend Onderwijs, welke specifieke
ondersteuning nodig is . Onze school vraagt deze extra ondersteuning aan bij het
managementteam van het OPO Borger-Odoorn. Deze neemt vervolgens een besluit over de
toekenning van het arrangement.
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Zorgplicht
Zodra u uw kind heeft aangemeld, onderzoekt de school of zij een passende plek kan bieden
aan uw kind. Om een goede inschatting te kunnen maken, is het van belang dat u alle
informatie m.b.t. het functioneren van uw kind met de school deelt. Alleen op deze manier
kunnen wij ons aanbod optimaal afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van uw kind.
Binnen zes weken na de aanmelding van uw kind, communiceert de school aan u of zij een
passende plek kunnen bieden.
De school mag deze termijn een keer met 4 weken verlengen.
Wanneer de school inschat geen passende plek aan uw kind te kunnen bieden, gaat de
school in overleg met u op zoek naar een andere passende plek.
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 Achtergrondgegevens leerling

Heeft uw kind gebruikt gemaakt van een voorschoolse voorziening bv peuterspeelzaal,
gastouder, kinderopvang?
ja/nee
Zo ja, naam en plaats van de voorschoolse voorziening:

Zijn er aanvullende gegevens vanuit de voorschoolse voorziening m.b.t. uw kind waar wij
rekening mee moeten houden?

Heeft uw kind ingeschreven gestaan bij een andere school/scholen?

ja/nee

Zo ja, naam en plaats school/scholen:

Heeft uw kind op de vorige school extra begeleiding gekregen?

Ja/nee

Zo ja, waaruit bestond deze begeleiding?

Zijn er nog aanvullende gegevens vanuit de vorige school m.b.t. uw kind, waar wij
rekening mee moeten houden?
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Ondertekening

Dit formulier wordt ondertekend door beide ouders.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Naam ouder/verzorger:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening :

Handtekening:

Datum:

Datum:

Aanmeldformulier OPO Borger-Odoorn

8

