
 

KBS Bernewird 
Raarderweg 8 
9156 AC Bornwird 
tel. 0519-221373 
e-mail: bernewird@arlanta.nl 
directeur: A. Klimstra-Talsma 

 

AANMELDING LEERLING (GROEP 3 T/M 8) 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Van harte welkom op KBS Bernewird. 

 

Door middel van het invullen van dit formulier, meldt u uw kind aan bij onze school. We vragen u om 

een aantal gegevens van uw zoon of dochter en van u als ouders. In de komende 6 weken 

onderzoeken wij of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en in welke mate en op welke wijze wij 

deze ondersteuning kunnen bieden. Deze periode van 6 weken kan eenmaal met maximaal 4 weken 

worden verlengd.* 

 

Wanneer we uw kind kunnen toelaten tot onze school, ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Na 

het invullen van dat formulier is de inschrijving definitief. Na de inschrijving wordt in overleg een 

startdatum en kennismaking afgesproken. 

 

Wij zoeken naar een goede balans tussen uw wensen en de mogelijkheden van onze school. In 

enkele gevallen komt het voor dat we tot de conclusie komen dat wij uw kind niet de ondersteuning 

kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. In dat geval zoeken wij een passende onderwijsplek op een 

andere school. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor 

speciaal onderwijs (SO) zijn. 

 

Ik maak u erop attent dat, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, alleen door beide 

ouders/verzorgers ondertekende formulieren rechtsgeldig zijn. U dient dit formulier naar waarheid in 

te vullen. Alle verstrekte informatie valt onder de regeling van de Wet op Privacybescherming. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur of kwaliteitsondersteuner van de school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alice Klimstra-Talsma 

Directeur van KBS Bernewird 

 

 

 

 

 

 

 

* De manier van werken is nodig om tegemoet te komen aan de Wet op Passend Onderwijs. De 

werkwijze is vastgelegd in het document ‘Stroomschema zorgplicht aanmelding bij reguliere po-

school’. Dit stroomschema is te verkrijgen bij de directeur.  

  



Om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft, is informatie van ouders/verzorgers 

(eventueel aangevuld met informatie van de huidige school) de belangrijkste basis. We vragen u dan 

ook om onderstaande gegevens zorgvuldig in te vullen. 

 

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen door beide ouders/verzorgers 

ondertekende formulieren rechtsgeldig. U dient dit formulier naar waarheid in te vullen. Alle verstrekte 

informatie valt onder de regeling van de Wet op Privacybescherming. 

 

 

Gegevens leerling   

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Achternaam  

Geslacht  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Nationaliteit  

Moedertaal  

 

Gegevens huidige school 

Naam school  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Huidige groep  

Leerkracht(en)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Medische gegevens 

Is er sprake van bijzondere ziekten, handicaps of stoornissen? Ja / Nee 

Zo ja, welke? 
 
 
 

Is uw kind onder behandeling van bepaalde specialisten? Ja / Nee 

Zo ja, welke en waarvoor? 
 
 
 

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja / Nee 

Zo ja, welke en waarvoor? 
 
 
 

Is er sprake van allergieën? Ja / Nee 

Zo ja, welke? 
 
 
 

Is het nodig om op school medische handelingen te verrichten bij uw kind? Ja / Nee 

Zo ja, welke, wanneer en door wie? 
 
 
 

Is er (in de familie) sprake van een ontwikkelingsstoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, enz.)? Ja / Nee 

Zo ja, welke? 
 
 
 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Houdt uw kind zich op school goed aan de geldende regels en afspraken? Ja / Nee 

Is er sprake van pestgedrag bij uw kind (pesten/gepest worden)? Ja / Nee 

Heeft uw kind voldoende zelfvertrouwen? Ja / Nee 

Kan uw kind goed samenwerken en samenspelen met andere kinderen? Ja / Nee 

Maakt uw kind gemakkelijk contact met de leerkracht? Ja / Nee 

Krijgt uw kind op de huidige school extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied? Ja / Nee 

Eventuele toelichting: 
 
 
 
 

 

 

  



Leerontwikkeling 

Hoe zijn de schoolvorderingen van het kind met betrekking tot de volgende vakgebieden? 

Rekenen Onvoldoende  /  Matig  /  Voldoende  /  Goed 

Technisch lezen Onvoldoende  /  Matig  /  Voldoende  /  Goed 

Begrijpend lezen Onvoldoende  /  Matig  /  Voldoende  /  Goed 

Spelling Onvoldoende  /  Matig  /  Voldoende  /  Goed 

Taalontwikkeling Onvoldoende  /  Matig  /  Voldoende  /  Goed 

Krijgt de leerling extra ondersteuning bij bepaalde vakgebieden? Ja / Nee 

Eventuele toelichting: 
 
 
 

Heeft de leerling gedoubleerd (is blijven zitten)? Ja / Nee 

Zo ja, in welke groep?  

Heeft de leerling een groep overgeslagen? Ja / Nee 

Zo ja, in welke groep?  

Is er sprake van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong? Ja / Nee 

Eventuele toelichting: 
 
 
 

Is er (in de familie) sprake van een leerstoornis (bijv. dyscalculie, dyslexie, enz.)? Ja / Nee 

Zo ja, welke en welke ondersteuning heeft uw kind hiervoor (gehad)? 
 
 
 

 

Leerhouding 

Is uw kind betrokken bij de lessen? Ja / Nee 

Heeft uw kind een acceptabel werktempo? Ja / Nee 

Kan uw kind zich goed concentreren op zijn/haar werk? Ja / Nee 

Kan uw kind goed zelfstandig werken? Ja / Nee 

Eventuele toelichting: 
 
 
 

 

 
  



Verwachtingen 

Denkt u dat uw kind zich aan de regels in de groep kan houden? Ja / Nee 

Denkt u dat uw kind accepteert dat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren? Ja / Nee 

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig zal hebben op school? Ja / Nee 

Eventuele toelichting: 
 
 
 

 

 
Overig 

Heeft u nog aanvullende informatie over uw kind die van belang kan zijn bij de ondersteuning van uw 
kind? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verklaring 
Ondergetekenden verklaren 
a. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld  
b. dat de school gemachtigd is contact op te nemen met de ouders/verzorgers/voogd, de 
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf of de jeugdgezondheidszorg over de ontwikkeling van uw kind 
 
Naam ouder / verzorger / voogd (1):   Naam ouder / verzorger / voogd (2): 
 
……………..…………………………………         ….……………..……………………………………. 
 
Datum: ………………………………………  Datum: …………………………………………. 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
 

 

 


