Intakeformulier
 OBS De Triangel
Kievitsweg 2a
9843 HA, Grijpskerk
 0594- 213342
directie.triangel@westerwijs.nl
 www.obs-detriangel.nl

Invullen door school:
O
Intake
O
Aanmelden
O
Inschrijven
O
Computer

Invullen door school:
Schoolloopbaan :
Inschrijfdatum :
Weging :
Groep :

Invullen door ouders/verzorgers

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Achternaam van het kind :

tussenvoegsel:

Voorna(a)m(en):
Roepnaam:

Geslacht: M / V

Andere naam hanteren:
Ja/nee
(juridisch document bijvoegen)

Welke:

Geboortedatum:

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats + postcode:
Burgerservice nummer:

(graag een fotokopie inleveren)

Geloofsovertuiging:
Eerste nationaliteit:

Tweede nationaliteit:

Land van herkomst:
Datum in Nederland:

(dd-mm-jj)

Land van herkomst vader:
Land van herkomst moeder:
Aantal kinderen in gezin:
Peuterspeelzaal /
kinderopvang:
Is ingeschreven geweest bij
een andere school:

Plaats kind in het gezin:

Ja/nee
Ja/nee

Naam instelling:
Naam school
van herkomst:

Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds:

(dd-mm-jj)
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Invullen door ouders/verzorgers

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Personalia verzorger 1:

Personalia verzorger 2:

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht:

M/V

Geslacht:

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

M/V

Indien alleenstaand of gescheiden graag de volgende
zaken aangeven:

Verdeling zorg:

O Co-ouderschap

O Verzorgende ouder
O Vader heeft kind niet
erkend.
O Bewust één-ouder
O Overleden ouder

Geboortedatum:

(dd-mm-jj)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Hoogst genoten
opleiding:

Hoogst genoten
opleiding:

Diploma behaald:
Indien nee, aantal
jaren in opleiding:
Naam van de
opleiding/school:
Jaar van
diplomering:

Diploma behaald:
Indien nee, aantal
jaren in opleiding:
Naam van de
opleiding/school:
Jaar van
diplomering:

Ja / nee

In te vullen door de school
Opleidingscategorie:
Basisonderw. of
O (v)so-zmlk
Lbo/vbo pro of
O Vmbo bbl/kb

Opleidingscategorie:

Ja /nee

Basisonderw. of

O (v)so-zmlk

Lbo/vbo pro of

O Vmbo bbl/kb

O Overig VO en hoger

O Overig VO en hoger

Beroep:
Werkzaam bij
bedrijf:

Beroep:
Werkzaam bij
bedrijf:

Telefoon werk:

Telefoon werk:
geheim

Telefoon mobiel:

(dd-mm-jj)

O

geheim

Telefoon mobiel:

O
Indien afwijkend van verzorger 1

Straat en
huisnummer:

Straat en
huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:
geheim

Telefoon thuis:
E-mailadres:

O

geheim

Telefoon thuis:
E-mailadres:
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O

Aanvullende gegevens, invullen door ouders/verzorgers
Naam en adres huisarts:
Medische gegevens:
Heeft uw kind gehoorproblemen
Is uw kind zindelijk
Is uw kind slechtziend
Is uw kind wel eens behandeld door een fysiotherapeut
Is uw kind wel eens behandeld door een logopedist
Is er sprake van bijzondere ziekten

:
:
:
:
:
:

O
O
O
O
O
O

Indien van belang voor school, welke ziekte
Gebruikt uw kind medicijnen

:

O ja

O nee

Zo ja, waarvoor:
Is uw kind allergisch

:

O ja

O nee

Zo ja, waarvoor:
Is uw kind wel eens onderzocht door specialisten / instanties
zoals CJG, psycholoog, orthopedagoog.

:

O ja

O nee

O ja

O nee

:

O ja

O nee

:

O ja

O nee

:

O ja

O nee

Zo ja, welke en wanneer :
Ik geef toestemming om contact met bovenstaande instanties
op te nemen:
Persoonlijkheidsgegevens:
Zijn er bijzondere persoonlijkheidskenmerken bij uw kind
waar de school van op de hoogte moet zijn.

ja
ja
ja
ja
ja
ja

O
O
O
O
O
O

nee
nee
nee
nee
nee
nee

Zo ja, welke:
Opvoedingsgegevens:
Verloopt de opvoeding van uw kind naar verwachting?
Zo nee, heeft u daarvoor hulp gezocht en bij wie

:

Overige zaken:
Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind die wij als
school over uw kind dienen te weten om het onderwijs aan
uw kind zo goed mogelijk aan te laten sluiten en af te
stemmen

Ruimte voor opmerkingen / toelichting n.a.v. bovengenoemde vraag:

Ondertekening:
Datum: _____ / ______ / ______
Dit document is naar waarheid ingevuld, bij ondertekening conformeert u zich aan de op school
geldende protocollen en schoolafspraken zoals vermeld in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel.
Naam vader / verzorger / voogd : __________________

Handtekening:

___________________

Naam moeder / verzorgster / voogdes: ______________

Handtekening:

___________________
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De volgende onderdelen worden tijdens de intake en/of het huisbezoek besproken en
ingevuld
Speelwerkgedrag:
Wat doet uw kind graag:
Tekent en knutselt uw kind ook
Kan uw kind gericht met iets bezig zijn
Heeft uw kind belangstelling voor anderen
Kan uw kind ook met anderen samenspelen

:
:
:
:

O
O
O
O

ja
ja
ja
ja

O
O
O
O

nee
nee
nee
nee

Taalontwikkeling:
Is uw kind verstaanbaar
Is het geremd in zijn spreken
Stottert uw kind
Spreekt uw kind in goede zinnen
Komen er in de familie taalproblemen voor (dyslexie)
Welke taal / dialect spreekt uw kind thuis

:
:
:
:
:
:

O
O
O
O
O

ja
ja
ja
ja
ja

O
O
O
O
O

nee
nee
nee
nee
nee

Bewegen:
Beweegt uw kind houterig / weinig soepel
Kan uw kind al knippen
Valt uw kind regelmatig
Heeft uw kind gekropen

:
:
:
:

O
O
O
O

ja
ja
ja
ja

O
O
O
O

nee
nee
nee
nee

Boekeninteresse:
Heeft uw kind belangstelling voor boeken
Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen
Is uw kind lid van de bibliotheek

:
:
:

O ja
O ja
O ja

O nee
O nee
O nee

Denkontwikkeling:
Is uw kind nieuwsgierig naar de werking van dingen
Stelt uw kind “waarom” vragen
Zet uw kind zich in door een probleem op te lossen

:
:
:

O ja
O ja
O ja

O nee
O nee
O nee

Redzaamheid:
Kan uw kind zichzelf aankleden
Kan uw kind zelf schoenen aan en uit doen
Kan uw kind zelf naar de WC
Kan uw kind zelf billen afvegen

:
:
:
:

O
O
O
O

O
O
O
O

ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee

Schoolbeleven:
Heeft uw kind zin om naar school te gaan
: O ja
O nee
Wat is de verwachting van u als ouder met betrekking tot het leerproces van uw kind:
Wat is de verwachting van de school op basis van de aangeleverde gegevens (indien het kind van
Een andere basis- of speciale school komt):
Welke afspraken worden gemaakt tussen de ouders en school:

Ondertekening:

Datum: _____ / ______ / ______

Naam leerkracht / directeur : __________________

Handtekening:
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______________________

Bijlage 1: Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………………………....
Geboortedatum …………………………………………………………..

O m / Ov

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling …………………………………………...
Bent u de enige ouder?

O ja / Onee

(Indien ja, dan hoeft deel 3 van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling ………………………………………………………………………………………………..
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk
O2

-

praktijkonderwijs/ LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog

voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)

- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
O3

- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)

- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in
de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is
op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00
uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger ………………………………..…….

Datum ……………………………….…..

Handtekening …………………………………………………………....
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Deel 3: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk
O2

-

praktijkonderwijs/ LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog

voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)

- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
O3

- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)

- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in
de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is
op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00
uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger ………………………………..…….

Datum ……………………………….…..

Handtekening …………………………………………………………....
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