
 

   

Persoonsgegevens van de leerling 

Roepnaam  

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

Geslacht  

BSN (kopie form. 
Belastingdienst/zorgpas/id-bewijs 
bijsluiten) 

 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Nationaliteit Nederlandse / andere:  

 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Email  

 

Telefoonnummer in geval van nood  

Opvangadres in geval van nood  

  

Gezinssamenstelling:  …   meisjes             …    jongens 

Plaats in het gezin:  

Datum aankomst in Nederland 
(indien van toepassing) 

 

Thuistaal (indien anders dan 
Nederlands) 

 

Religie / kerkelijke gezindte  

  



 

   

 Moeder/verzorger 

 

Vader/ verzorger 

Achternaam   

Voorletter(s)   

Geboortedatum   

Geboorteland   

Nationaliteit:   

Adres   

   

Telefoon thuis   

Telefoon werk   

Mobiel   

E-mail   

Burgelijke staat   

Beroep   

Mijn zoon/dochter is 
onderzocht op 

Mijn zoon/dochter is in 
behandeling bij 

Indien van Toepassing 

     Dyslexie        GGZ      De leerling verblijft in een 
 pleeggezin of internaat. 

     ADHD/ADD        De Jutters/ Strandwacht / 
IPSE  de Bruggen 

     De leerling heeft een voogd. 

     PDD-NOS / 
autistische kenmerken 

       Logopedist       De leerling woont bij 
 vader/moeder 

 

      Overig 

 

       vader/moeder heeft het gezag 

 

  



 

   

Gezondheid / medische informatie 

Naam huisarts  

Telefoonnummer  

Behandeling ziekenhuis/arts Indien ja, toelichting: 

 

 

Medicijngebruik  

 

Dieet   

 

Allergieën    

 

Bijzonderheden   

 

 
 

 
 
  
 
 
 

Gegevens toeleverende school 

Naam van de school  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Naam contactpersoon  

Laatst bezochte groep  

Hoeveel jaren zijn op school 
doorgebracht? 

 

Omschrijving gedrag  

Talenten  

Zwemdiploma’s  



 

   

Om  de leerling zo goed mogelijk te begeleiden op onze school, kan het nodig zijn  om extra informatie 
op te vragen. Ook kan het nodig zijn om nader onderzoek te doen of een bespreking te houden. 
Volgens de wet op de privacy moeten wij u toestemming vragen om dit , indien dit nodig is, te doen.  
Dit geeft u door de vakjes aan te vinken en het formulier te ondertekenen. 
 
  

 Informatie en gegevens uitwisselen met voorgaande scholen en met betrokken externe 
instanties. 

 
 Een observatie verrichten op de huidige school ten behoeve van de aanmelding. 

 
 Onderzoek te verrichten bij de voorgaande school  ten behoeve van de aanmelding door het 

Begeleidingsteam van de Laurentius Praktijkschool. Ook vragen wij u dan om, indien nodig, 
medewerking te verrichten. 

 
   Indien nodig de leerling een periode mee te laten lopen op de Praktijkschool ten behoeve van 

de aanmelding 
  

 Onderzoek te verrichten door het Begeleidingsteam van de Laurentius Praktijkschool ten 
behoeve van de juiste begeleiding op school. Ook vragen wij u dan om, indien nodig, 
medewerking te verrichten. 

 
     Bespreking in het Begeleidingsteam 

 
 Indien nodig bespreking kan het Begeleidingsteam worden aangevuld met externe instanties 

verbonden aan de school zoals de leerplichtambtenaar, Begeleiders Passend Onderwijs, 
schoolarts, een medewerker van Team Jeugd of Politie. Als de leerling  zal worden besproken, 
worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.  
 

  Foto’s plaatsen van uw zoon of dochter op de website, schooldocumenten of Social Schools 
 
 
Gelieve bijsluiten: 
 

 Pasfoto 
 ID- bewijs (kopie) 
 Zorgpas(kopie) 
 Advies van de huidige school 

 
 

Datum 
 

Woonplaats 

Naam ouder(s) 
 

Handtekening 

 


