Bezoekadres;
Pr. Margrietstraat 6
8152 BM,
Postadres;
Postbus 6,
8150 AA Lemelerveld.
Telefoon: 0572-372010
of 06-12704270
directie.sprankel@catent.nl

Aanmeldformulier
Peuteropvang en/of
basisonderwijs

• Gegevens kind
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

M

• Contactgegevens
Adres;
Postcode en
woonplaats;
Telefoon
nummers;

Gemeente:
Mobiel 1. Moeder:
Mobiel 2. Vader;

Thuis;

Burgerservice
nummer kind
Mailadres;

Geloofsovertuiging;
1.

2.
Geb.datum;
Geb.datum;

Broertjes /
zusjes;
o

Aanmelding

Gewenste
opvang

Peuterklas

(meerdere
antwoorden
mogelijk)

meerdere antwoorden mogelijk
o
peuterklas (ochtenden vanaf 08.30 uur-12.00 uur)
o
middagopvang (zie hieronder)
o
ochtendopvang; O 07.00 uur
O 07.30 uur
Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende dagen
(dagen aankruisen en aantal dagdelen omcirkelen)

Bijzonderheden:
o
dit betreft een nieuwe aanmelding
o
dit betreft een herziene aanmelding
Bijzonderheden:

ma

di

wo

do

vr

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

o
1e voorkeur voor de ochtend(en)
Aantal dagdelen;
1
2
3
4
5
o
2e voorkeur voor de ochtend(en)
Aantal dagdelen
1
2
3
4
5
o
Geen voorkeur voor de ochtend(en)
Aantal dagdelen
1
2
3
4
5
o
Ik wil graag uitbreiding van dagen vanaf dat mijn kind:
……..jaar is
Aantal dagdelen
1
2
3
4
5
o

Kinderopvang
Middag

Ik meld mijn kind aan voor de peuteropvang
Betaling vindt plaats via automatische incasso
(maandelijks achteraf).

Plaats in gezin;

o
o
o

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende middagen voor
structurele opvang
Vakanties vrij
Met de eindtijd op;
Ik wil graag flexibele opvanguren

Gezondheidstoestand
van uw kind nu:
Is er sprake van problemen op gebieden,
zoals de motoriek, de oren, de ogen, e.d.?
Of onder behandeling van een specialist?

Zo ja, welke?

Geen
middag
opvang
mogelijk

12.30

14.30

16.30

18.30

V

• Persoonlijkheidsgegevens ouders
Achternaam
ouder 1

Voorletters;

Geboortedatum

Geboorteland;

Hoogst
afgeronde
opleiding
Achternaam
ouder 2

Relatie tot
kind;

Niet verplicht in te vullen

Vader

Moeder

Voorletters;

Geboortedatum
Hoogst
afgeronde
opleiding

Nationaliteit;

Geboorteland:
Relatie tot kind

Nationaliteit;
Vader

Moeder

Niet verplicht in te vullen

Burgerlijke
staat
ouders tot
elkaar

Gehuwd

Geregistreerd partners
Ongehuwd /
samenwonend

Gescheiden/
Co-ouderschap

1 ouder- gezin

Ouder(s) zijn
overleden

Geen ouderlijke
macht;
Verzorgers/
pleeggezin

• Plaatsingsprocedure
Hoe gaat het na aanmelding?
1. Sprankel! ontvangt dit aanmeldingsformulier voor uw kind (let op! Per post naar postbus sturen) ( z.o.z.) of via mail/ brengen
2. U ontvangt een voorstel tot plaatsing in Kinderopvang
3. Het contract loopt tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 maand of vervalt automatisch bij het bereiken van de 4- jarige leeftijd.
4. School nodigt u uit voor een intakegesprek om de onderwijsbehoefte van uw kind goed in beeld te krijgen
(afhankelijk van de leeftijd van uw kind datum plaatsing in de peuteropvang
5. Bij een bijzondere of complexere onderwijsbehoefte van uw kind moeten we samen verder verkennen of
onze school hier in kan voorzien
6. Als dit niet het geval is, dan helpt H. Hartschool u verder met een passende verwijzing naar een voorziening/ basisschool waar dit wel mogelijk
is (zorgplicht).
7. Bij geen (complexe) bijzonderheden plaatsen we uw kind op onze school, beginnend in de KOV(= ingeschreven)
8. U ontvangt hiervan een bewijs van inschrijving
9. Uw kind mag na 5 wenmomenten (vóór 4e verjaardag) én direct na de 4e verjaardag officieel starten op onze basisschool in groep 1 ( als er
geen vakantie is) en bij belangstelling en plaats vanaf 2,5 jaar in de peutermeespeelgroep
SPRANKEL!, EEN SCHOOL WAAR KINDEREN MOGEN WORDEN WIE ZE ZIJN!
Recht op erkende ongelijke behandeling, dat is onderwijs op maat

• Verklaring ouders/ verzorgers
De ondergetekenden verklaren hierbij dat ;

1.
2.

Zij hun zoon of dochter op dit moment niet hebben aangemeld en/of ingeschreven bij een andere basisschool

3.
4.

Zij bereid zijn om in een persoonlijk gesprek (intake) op school te spreken over de ontwikkeling van hun kind

Zij geen bezwaar hebben tegen het opvragen van relevante informatie bij de vroeg- en voorschoolse voorzieningen en GGD jeugdzorg
omtrent de ontwikkeling van hun kind
Zij relevante informatie melden waardoor er een volledig en objectief beeld kan ontstaan omtrent de ontwikkelingskansen en mogelijkheden
van hun kind

Plicht tot informeren waar het om gaat

• Ondertekening ouders / verzorgers / voogden
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Naam ouder/ verzorger 1

Naam ouder/
verzorger 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

School vult in:
Plaatsing vanaf:

Ouders bericht gestuurd:

In-doorstroom naar kleutergroep:_____________________

