Datum inschrijving: ……………..

AANMELDINGSFORMULIER
Datum leerplicht: …………………
Gegevens leerling
Er wordt toelating gevraagd voor groep …

Datum uitschrijving: ……………

Achternaam:

Voornamen:

Roepnaam:

Geb.datum :

Geslacht:

M/V

Adres:

Burgerservicenummer :
Postcode/Woonplaats:

Telefoon:

Nationaliteit:

Geboren te:

Kerk. gezindte:

Onderwijs sinds:

School van herkomst:

Gezinssamenstelling:
(vb.v+m,j,j,m,j.)Aangemeld kind omcirkelen

Ouderverklaring( alleen invullen als uw kind 3 of 4 jaar is)
Bovengenoemde leerling is binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving
niet eerder op een andere school of een school of instelling voor ander onderwijs in Nederland
ingeschreven.
Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………………………



Wilt u als bijlage een kopie toevoegen van de kennisgeving
burgerservicenummer (bijv. zorgpas, id-kaart)

Gegevens ouders/verzorgers
Verzorger 1
Naam en voorletters:

Verzorger 2

Burgerlijke staat:
Geboortedatum:
E-mail adres:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Eindopleiding:
Beroep:
Mobielnummer:
Telefoon werk:
Relatie tot kind:
Wettelijk gezag:

ja / nee

ja / nee

Eenoudergezin: ja/nee
Huisarts:

Telefoon:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Ziektekostenverzekering:
Naam:
Aansprakelijkheidsverzekering particulieren:

Polisnummer:
ja/nee

Wanneer u GEEN toestemming geeft voor publicatie van foto- en/of filmmateriaal van uw kind op de
internetpagina of in gedrukt materiaal, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Bijzonderheden:
Zijn er medische en/of sociale bijzonderheden? ja/nee
Zo ja, graag kort aangeven:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Beste ouders,
Bij het aanmeldingsformulier vindt u een nog een anamneseformulier. Deze is alleen bedoeld
voor de ouders die hun kind aanmelden voor groep 1. De vragenlijst bestaat uit de volgende
onderdelen:
A - motorische ontwikkeling en lichaamskenmerken
B - zintuiglijke ontwikkeling
C- taalontwikkeling
D- sociale ontwikkeling
E- typeringen
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in wilt vullen.
Voor ons als school is deze informatie erg belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de
ontwikkeling van uw kind. Ook kunnen we op deze manier uw kind beter begeleiden als er
eventueel problemen of aandachtspunten zijn in zijn of haar ontwikkeling.
Het kan zijn dat u bepaalde gegevens niet in dit formulier kwijt kunt. Aan het eind van elk
onderdeel en aan het einde van de vragenlijst is er gelegenheid om aanvullende informatie door
te geven.
Het is een uitgebreide vragenlijst. Mocht u het moeilijk vinden om op bepaalde vragen antwoord
te geven, dan kunt u dit ook samen met de leerkracht van groep 1 doen.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Het team van de Levensboom.

Anamneseformulier - 4 jarigen
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel.nummer:
Geboortedatum:
Geslacht:
Plaats in kinderrij:

Naam huisarts:
Tel. huisarts:
Tel. noodgevallen:
(bijv. opa/oma,
buurvrouw/werk)

Datum:
Handtekening:

J/M

Deel A - Motorische ontwikkeling en lichaamskenmerken
Geboorte:
Complicaties:
Motorische
ontwikkeling:
Kruipen:
Staan:
Lopen:
Motoriek:
Hinkelen:
Huppelen:

a. thuis
a. niet
a. langzaam

b. ziekenhuis
b. wel, nl:
b. gewoon

c. snel

a. niet
b. weinig
c. veel
...... maanden
Met steun ....... maanden
Zonder steun ........ maanden
a. soepel
b. houterig
c. krampachtig
a. niet
b. wel
c. onbekend
a. niet
b. wel
c. onbekend

Opmerkingen:

Gezondheid:
Slaapbehoefte:
Allergisch:
Botbreuken:
Hoofdpijn:
Buikpijn:
Zindelijk:
Kinderziekten:
Erfelijke ziekten:
Opmerkingen:

a. vaak ziek
b. redelijk
c. gewoon
a. weinig
b. gewoon
c. veel
a. onbekend
b. niet
a. niet
b. wel, nl.
a. niet
b. weinig
a. niet
b. weinig
Nee / Ja, vanaf ....... jaar

d. goed gezond
d. ........ uur
c. wel, nl.
c. vaak
c. vaak

Deel B - Zintuiglijke ontwikkeling
Gezichtsvermogen: a. goed

b. brildragend

c. lui oog

d. anders, nl:

Kleuren
benoemen:
Vormen
herkennen:
Kleurenblind:
Dyslexie:

a. niet

b. weinig

c. basiskleuren

d. meer kleuren

a. cirkel

b. vierkant

c. driehoek

d. onbekend

a. nee
a. nee

b. ja
b. ja

c. zit in familie
c. zit in familie

Opmerkingen:

Gehoor:
Verschillen
horen:
Oorontsteking:
Buisjes:
Lichaamsbouw:
Houding:
Voorkeurshand:
Opmerkingen:

a. zwak
a. zwak

b. redelijk
b. redelijk

c. goed
c. goed

a.
a.
a.
a.
a.
a.

b.
b.
b.
b.
b.
b.

c.
c.
c.
c.
c.
c.

nooit
niet
klein
mager
slap
rechts

soms
wel
gemiddeld
gemiddeld
gewoon
links

vaak
geregeld
lang
dik
stevig
wisselend

Bij deel C en D kunt u een kruisje zetten in het vakje wat voor uw kind van toepassing is.
Deel C - Taalontwikkeling
0 - helemaal niet van toepassing
1 - een beetje of soms van toepassing
2 - duidelijk (vaak) van toepassing
3 - ruimte om een toelichting te geven
0

1

2

3

0

1

2

3

Begon vroeg met brabbelen:
Begon vroeg met praten:
Was heel laat met praten:
Heeft brabbelfase overgeslagen:
Spreken bestaat nu uit brabbeltaal:
Spreken bestaat uit logische zinnetjes:
Spreken is duidelijk verstaanbaar:
Kan een gebeurtenis goed navertellen:
Vertelt gauw iets uit zichzelf:
Heeft veel aansporing nodig om te
vertellen:
Heeft een grote woordenschat:
Kent aanduidingbegrippen (toen, straks,
nu):
Kent plaatsbegrippen (boven, onder,
achter)
Kent tijdsbegrippen (gisteren, vandaag,
etc.)
Kent vormbegrippen (cirkel, vierkant):
Kent de letters:
Kan al lezen:
Kan al schrijven
Opmerkingen:

Deel D - Sociale ontwikkeling
Wil graag contact met kinderen:
Wil graag contact met volwassenen:
Geeft zich gemakkelijk, is spontaan:
Kijkt eerst de kat uit de boom:
Kan zich makkelijk aanpassen:
Kan goed met andere kinderen spelen:
Kan zichzelf lang bezig houden:
Opmerkingen:

0
1
2
3

-

helemaal niet van toepassing
een beetje of soms van toepassing
duidelijk (vaak) van toepassing
ruimte om een toelichting te geven

Mijn zoon / dochter is:
Koppig:
Spontaan:
Impulsief:
Driftig:
Bang:
Over beweeglijk:
Geneigd tot namokken:
Afleidbaar:
Wisselend van stemming:
Gehoorzaam:
Gespannen/nerveus:
Leergierig:
Heeft een goed geheugen:
Groot rechtvaardigheidsgevoel:
Verantwoordelijkheidsgevoel:
Perfectionistisch:
Last van faalangst:
Een echte doorzetter:
Opmerkingen:

0

1

2

3

Deel E - Typeringen
Zelfredzaam
Zelfstandig
Rustig van aard
Vrijmoedig
Dominant
Geduldig
Volhardend
Onvermoeibaar
Reageert laconiek
Veel aandacht
Rijke fantasie
Voorzichtig
Initiatiefnemer
Angstig
Vrolijk
Grote concentratie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Opmerkingen:

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Niet zelfredzaam
Onzelfstandig
Druk van aard
Verlegen
Volgzaam
Ongeduldig
Geeft het snel op
Snel vermoeid
Gauw geïrriteerd
Weinig aandacht
Weinig fantasie
Onvoorzichtig
Kijkt kat uit de boom
Overmoedig
Ernstig
Snel afgeleid
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Aanmeldingsformulier/ledenverklaring
Florion is een vereniging van toegewijd christelijke scholen die staan in de gereformeerde traditie. Om lid te
kunnen worden van de vereniging is volgens de statuten vereist dat leden schriftelijk verklaren in te kunnen
stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging. De grondslag en het doel luiden als volgt:
Artikel 2 Grondslag
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God.
2. Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Eenheid.
Artikel 3 Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen geven van gereformeerd onderwijs overeenkomstig de
grondslag,
hiervoor in artikel 2 genoemd.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door de stichting en instandhouding van één of meer instellingen voor
gereformeerd
primair onderwijs en door andere middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
De grondslag is nader uitgewerkt in een identiteitsdocument.

Ondergetekende,

Naam: …………………………………………………………………………………………………………….……………………….……..
Adres: ……………………….…………………………………………..………………………………….…………………………….….….
Postcode/Plaats: ………………………………………………………………………………………….…………………………………..
.
Telefoon: ………..………………………………………………………….………………………………………………..…………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………….…………………….……………..…..…...…………
Naam school: ………….……………………………………………………………………..……………………………….……………….
geeft hierbij te kennen dat hij/zij wil toetreden als:
□ lid van Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs
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Ik verklaar in te stemmen met de grondslag en het doel van Florion, vereniging voor gereformeerd primair
onderwijs en gedurende mijn lidmaatschap in lijn daarmee te handelen.
Leden verplichten zich hierbij om de contributie voor het lidmaatschap te betalen die jaarlijks op de
ledenvergadering van Florion wordt vastgesteld. Inning van de contributie vindt plaats door middel van
automatische incasso of per factuur. U dient hiervoor hieronder uw rekeningnummer in te vullen. Opzegging
van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, zoals vastgelegd in de statuten van Florion, via het
volgende e-mailadres: ledenadministratie@florion.nl.

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

Handtekening:

_________________________________________________________________________________

Aanvullende gegevens
IBAN: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
_____________________________________________________________________________________________
Aantal kinderen op school: ……………………….…………………………………………………………………….……..
In groep(en): …………………………………………………………………………………..…………………….….…..…………………
__________________________________________________________________________________
In te vullen voor de ledenadministratie:
Lid per: ……………………………………………………………………..……………………………………….…………………..……...
Bevestiging van inschrijving verstuurd? …………………………………………………………………..…………………………..
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Ouderverklaring en gespreksleidraad
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Je hebt je kind aangemeld bij een school binnen de schoolverenging Florion. Florion is een vereniging van
toegewijd christelijke scholen die staan in de gereformeerde traditie. Dit is omschreven in het
identiteitsdocument. We vinden het belangrijk om als personeel en ouders samen op te trekken in de
christelijke vorming van kinderen.
1. Ik herken me in het christelijke karakter van deze school en verbind me ook zelf met het geloof dat op
deze school gedeeld wordt, zoals samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis (zie onder).
2. Ik stem er van harte mee in dat mijn kind op school christelijk onderwijs ontvangt. Als ouder/verzorger
beschouw ik de christelijke vorming van mijn kind als gezamenlijke taak van ouders/verzorgers en
docenten en zet ik me in om daarin samen verantwoordelijkheid te nemen.
APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel.
Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen.
Vergeving van de zonden,
opstanding van het lichaam
en een eeuwig leven.
We hebben er vertrouwen in dat we als ouders en school goed bij elkaar passen.
Datum:
Naam ouder(s)/verzorgers:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Handtekening locatiedirecteur
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Gespreksleidraad ouders
Punten voor gesprek met de ouders:
-

Wat spreekt je aan in deze school? In haar identiteit? Wat minder?

-

Hoe geef jij als ouder/verzorger vorm aan de christelijke opvoeding van je kind en hoe kunnen we
daarin samenwerken?

-

Wat verwacht jij van school en wat kunnen wij van jou verwachten?

