Logo ruimte

Aanmeldformulier basisonderwijs
voor kinderen die van een andere school komen

Het ouderdeel
Geachte directie,
Onze zoon/dochter* bezoekt tot dit moment school: ………………………………….. in ……………………………..
Hierbij melden wij onze zoon/dochter* aan voor basisschool …………………………………… in
………………………………………..
We informeren u, dat we hem/haar* wel/niet* op meerdere scholen hebben aangemeld. In geval van
aanmelding bij meerdere scholen is onze voorkeurschool: ………………………………….
(* aub één van beide doorhalen)

Gegevens ouder(s), verzorger(s)
Ouder/verzorger 1
Naam
Adres
Telefoonnummer
Ouder/verzorger 2
Naam
Adres
Telefoonnummer
Gegevens kind
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Jongen/meisje

Plaats:
Handtekening ouder/verzorger1:

Datum:
Handtekening ouder/verzorger2:

Van ouders wordt gevraagd om dit aanmeldformulier samen met het Informatieformulier waarop ze de
aanmeldingsinformatie verder hebben ingevuld, af te geven op de school.
De directeur van de basisschool vult het hier onderstaande deel (de ontvangstbevestiging) in en zorgt dat
de ouders meteen of binnen drie werkdagen een kopie hebben ontvangen van dit blad, het
aanmeldformulier.

Het schooldeel

Ontvangstbevestiging aanmelding
Naam directeur
Datum *

Handtekening directeur
* neem voor tekening kennis van de optie ‘het aanhouden van aanmelding’ op de volgende pagina

De directeur van de basisschool heeft nu zes weken (plus ev. vier weken verlenging) de tijd om te zorgen
dat het kind een plek in het onderwijs krijgt. De ingangsdatum voor die periode begint bij de datum op de
ontvangstbevestiging.
De directeur onderzoekt in deze periode of de aangemelde leerling extra aandacht en ondersteuning
nodig heeft en of de school die ondersteuning bieden kan. De school gebruikt daar o.a. de informatie van
de vorige school voor. Als de passende ondersteuning geboden kan worden, wordt het kind als leerling
ingeschreven. Blijkt dat niet te kunnen dan krijgen ouders een schriftelijke afwijzing met daarin de
reden(en), waar ouders desgewenst tegen in beroep kunnen gaan. Het is vervolgens de taak van de
directeur om samen met ouders te zorgen voor een passende onderwijsplek. Ze kunnen daarvoor
desgewenst het advies van het Z.A.T.T. inwinnen.

