INSCHRIJFFORMULIER
Anne Frankschool
De Sanstraat 13
9744 HW Groningen
050 – 5530336
A. Gegevens leerling
Datum inschrijving
___________________________________
Naam
___________________________________
Voorna(a)m(en)
___________________________________
Roepnaam
___________________________________
Jongen/meisje
___________________________________
Geboortedatum
___________________________________
Geboorteplaats
___________________________________
Geboorteland
___________________________________
Nationaliteit
___________________________________
Adres
___________________________________
Postcode en woonplaats
___________________________________
Telefoonnummer
___________________________________
Plaatsing in groep
___________________________________
Huisarts
___________________________________
Heeft peuterspeelzaal bezocht
ja/nee
Eventueel belangrijke medische gegevens
________________________

Voor leerlingen die tussentijds worden aangemeld:
School die hiervoor bezocht werd
Naam school
____________________________________
Adres en plaats
____________________________________
Telefoon
____________________________________

Voor leerlingen die tussentijds de school verlaten:
Datum uitschrijving
____________________________________
Naam vervolgschool
____________________________________
Adres en plaats
____________________________________
Telefoon
____________________________________
Doorlopen groepen
____________________________________

B. gegevens ouders/verzorgers
vader/verzorger
Naam en voorletter
_________________
Geboorteplaats
_________________
Geboorteland
_________________
Kerkelijke gezindte
_________________
Adres
_________________
Postcode
_________________
Woonplaats
_________________

moeder/verzorger
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Onderstaande gegevens zijn van belang in verband met het bepalen van het aantal leerkrachten
aan de school
Beroep dat momenteel wordt
uitgeoefend
_________________

__________________

Welke school voor voortgezet
onderwijs heeft u vroeger
bezocht
_________________

__________________

Heeft u op deze school het
einddiploma behaald

_________________

__________________

Zo nee; welke klas heeft u
het laatst bezocht

_________________

__________________

Is er sprake van een
éénoudergezin

ja/nee

Indien een van de ouders het
schippersbedrijf uitoefent,
of heeft uitgeoefend:
verblijft de leerling in een
pleeggezin of een internaat

ja/nee

Zijn de ouders werkzaam in het
kermisbedrijf, onderscheidenlijk
circusbedrijf of schippersbedrijf

ja/nee

Zijn de ouders woonwagenbewoners

ja/nee

Handtekening:

Datum:

Intake nieuwe leerlingen

Onderstaande informatie is nodig om uw kind goed op te vangen aan het begin van zijn
schoolloopbaan op de Anne Frankschool.
Naam:
Groep:
Inschrijfdatum:
Medische gegevens:
1.1
Is er sprake van bijzondere ziekten?
nee
1.2
Informatie:
1.3
Is er sprake van allergieën
nee
1.4
Informatie:
1.5
Is het kind zindelijk?
nee
Persoonlijkheidsgegevens:
2.1
Is uw kind driftig?
nee
2.2
Vertoont uw kind agressief gedrag?
nee
2.3
Is uw kind overbeweeglijk?
nee
2.4
Is uw kind faalangstig?
nee
Opvoedingsgegevens:
3.1
Zijn er dingen in de opvoeding waar u
regelmatig tegenaanloopt?
nee
3.2
Hoe gaat u daar mee om?
Taalontwikkeling:
4.1
Is uw kind verstaanbaar?
nee
4.2
Is uw kind een vrije spreker?
nee
4.2
Stottert uw kind?
nee
4.3
Is er bij een van de ouders sprake van
dyslexie?
nee
Bewegen:
5.1
Beweegt het kind zich houterig?
nee
5.2
Kan het kind al knippen?
nee
5.3
Kan het kind al wat tekenen/knutselen
nee
Boekeninteresse:
6.1
Luistert het kind al tijdens het voorlezen? nee
Denkontwikkeling:
7.1
Stelt het kind ook: waarom-vragen?
nee
Schoolbeleven:
8.1
Heeft het kind zin om naar school te gaan? nee
Verwachtingen:
Heeft het kind problemen met:
9.1
Regels in de klas?
nee
9.2
Stilzitten?
nee
9.3
Accepteren dat de leerkracht zegt wat er
gaat gebeuren?
nee
9.4
Rekening houden met anderen?
nee
9.5
Goed luisteren?
nee
9.6
Denkt u dat uw kind het aankan?
nee
9.7
Hebt u nog aanvullende gegevens over het kind?
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