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Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

  

Bij deze ontvangt u een set formulieren waarop u nadere informatie over uw kind dient 

te verstrekken. We beseffen dat dit enige tijd vraagt, maar we verzoeken u toch deze 

formulieren zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk in te vullen, om zo een soepele 

overgang naar onze school te kunnen realiseren. Indien nodig neemt de groepsleerkracht 

later contact met u op om het één en ander nog eens door te spreken.  

  

Bij deze inschrijving treft u de volgende papieren aan:  

  

• Schoolgids (heeft u wellicht al ontvangen)  

• Inschrijfformulier  

• Intakevraag voor uw kind  

• Intakevragenlijst nieuwe leerlingen   

• Formulier medicijngebruik  

• Toestemmingsformulier voor benutten van diverse media, betalen ouderbijdrage, 

etc  

 
Wilt u zo vriendelijk zijn deze formulieren in te vullen en zo spoedig mogelijk te 

retourneren? Graag ontvangen wij ook een kopie van het Burgerservicenummer (BSN) 

van uw zoon of dochter.  

 

Daarna zullen we uw kind definitief inschrijven en ontvangt u van ons een bevestiging. 

Wilt u deze bevestiging doornemen en ons op de hoogte stellen van eventuele 

onjuistheden?  

 

Daarnaast ontvangen we graag nadere informatie van uw kant ten aanzien van (adres) 

wijzigingen en eventuele ontwikkelingen binnen de gezinssituatie die van invloed kunnen 

zijn op een soepel verloop van het leerproces.  

  

We gaan er vanuit dat de eventuele huidige school van uw kind over het vertrek is 

geïnformeerd. U kunt ze ook onze adresgegevens verstrekken. Zij kunnen dan uw kind 

uitschrijven en relevante gegevens naar ons opsturen.  

  

Als u nog vragen heeft ten aanzien van deze inschrijving dan horen wij dat graag van u.  

  

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het team  

  

  

Karin Hartman-Kwant (directeur) 
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Inschrijfformulier  
 

Naam van de school: KC De Klimtoren 

Adres:    Drogteropslagen 57 

Postcode/plaats:  7705 PD Drogteropslagen  

Telefoonnummer:  0523-614130  

Brin-nummer:  10RY 

Emailadres:   directeur.klimtoren@wolderwijs.nl  

Gegevens van de leerling: 

 
Achternaam: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Voornamen:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Roepnaam: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geslacht: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboorteplaats: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Geboorteland:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nationaliteit: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
Datum in Nederland:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Burgerservicenummer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres: 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode/plaats: 
  ………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
Telefoonnummer:  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Eerste schooldag: 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Gegevens van de vader of verzorger: 
 

Naam: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: 
  ……………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats: 

  ………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 
Geboorteland:   
  ………………………………………………………..…………………………………………………………………………  
 
Adres: 

                      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode/plaats:  
  ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: 
  ………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 
Mobiel: 

  …………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
  
Email-adres: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 

Gegevens van de moeder of verzorgster: 
 
Naam:   
  ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 
Geboortedatum: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats: 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Geboorteland:    
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: 
  ………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

Postcode/plaats: 
  ……………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mobiel: 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres:  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Geheim adres:  Ja/ nee  
 
Gegevens gezinssamenstelling: 
 

Gezinssituatie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
. 

Plaats van het kind in het gezin: 

1e-2e-3e-4e-….kind. 
 
Naam en geboortedatum van broertjes en zusjes: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Opmerkingen: 
 

 
 
Gegevens vorige school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: 
 

Naam van de school:  

  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Postcode/plaats:  
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer:  
  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Opmerkingen: 
  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Overige gegevens: 
 

Naam huisarts: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Telefoon: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam tandarts: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….  
Gegevens die voor school van belang zijn:  
 

Allergieën:  
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dieet: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicatie: 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Overig: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Contactgegevens bij afwezigheid ouders: 
 
Dhr/mevr:   
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relatie tot het gezin: 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon:  
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De ouders/verzorgers geven wel/geen toestemming om informatie te vragen bij de vorige school 
en/of peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. 

 
De ondergetekende (een van de ouders of verzorgers) verklaart bij deze, dat de bovenvermelde 
gegevens juist en volledig zijn ingevuld. 
 
Plaats:  
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Datum: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam:  
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening: 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Graag een kopie BSN van uw zoon of dochter toevoegen. 
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Intakevraag voor uw kind 

 
Wilt u uw kind vragen hieronder een tekening te maken van een poppetje/mens. 
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Intakevragenlijst nieuwe leerlingen  

Algemene informatie ten behoeve van de leerkracht/groep 

Is er in de familie sprake van : Onbekend  Ja Nee 

Dyslexie (lezen en spellen)    

Dyscalculie (rekenen) 

 

   

Dyspraxie (motoriek) 

 

   

Persoonlijkheidsstoornissen 

(autismespectrumstoornissen) 

 

   

ADHD/ADD 

 

   

Anders/overige     

 

Aanvullende opmerkingen: 

 

 

 

 

Neemt uw kind gemakkelijk afscheid van u? 

 

Is uw kind zindelijk? 

 

Kan uw kind zichzelf aan-en uitkleden? 

 

Is uw kind onder behandeling (geweest) van specialisten? (logopedie,  

Kinderarts, fysiotherapie): 
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Mijn kind houdt vooral van: Ja Soms Nee 

buitenspelen    

televisie kijken    

computerspelletjes    

spelen met poppen    

bouwen met lego, blokken etc.    

puzzelen    

gezelschapsspelletjes    

fantasiespel, rollenspel    

liedjes zingen, naar muziek 

luisteren 

   

sport    

taalspelletjes, boeken bekijken, 

lezen 

   

luisteren naar verhalen    

tekenen, knutselen    

rennen, klimmen, stoeien    

rekenspelletjes, telspelletjes, 

aftelversjes 

   

Tablet/IPad    
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Vragenlijst leerling groep 1/2  

Hieronder leest u steeds twee bij elkaar horende uitspraken. U kiest eerst welke 

uitspraak het best bij uw kind past. Vervolgens geeft u aan of de uitspraak heel sterk 

(<< of >>) van toepassing is, of alleen maar een beetje van toepassing (< of >). 

 Mijn kind: << < > >> Mijn kind: 

1.    is energiek.   

 

    is vaak moe. 

2. is nooit ziek      is vaak ziek. 

3. neemt initiatieven .     neemt een afwachtende 

houding aan. 

 

4. speelt veel met anderen.     speelt graag alleen. 

5. zoekt gezelligheid op.     trekt zich terug. 

6. heeft zelden ruzie met andere 

kinderen. 

    heeft vaak ruzie met andere 

kinderen. 

7. heeft een volgende rol bij het 

spelen. 

    heeft een leidersrol bij het 

spelen. 

8. zoekt contact met oudere 

kinderen. 

    zoekt contact met jongere 

kinderen. 

9. kan op zijn beurt wachten.     vindt het nog moeilijk om 

op zijn beurt te wachten. 

10. kan goed tegen zijn verlies. 

 

    kan niet zo goed tegen zijn 

verlies. 

11. is spontaan behulpzaam.     is behulpzaam als het 

gevraagd wordt. 

12. is snel geraakt (gevoelig).     is niet zo snel geraakt 

(minder gevoelig). 

13. leeft met andere kinderen 

mee. 

    is minder betrokken bij 

andere kinderen. 

14. komt voor zichzelf op.     komt niet zo duidelijk voor 

zichzelf op. 

15. gaat niet in discussie om 

gelijk te krijgen. 

    gaat in discussie om gelijk 

te krijgen. 

16. toont zelfvertrouwen.     is niet zo zeker van zichzelf. 

17. vraagt hulp als dat nodig is.     vraagt geen hulp als het 

nodig is. 

18. vertelt spontaan over  

gebeurtenissen en  

activiteiten. 

    moet nadrukkelijk 

uitgenodigd worden om te 

vertellen over 

gebeurtenissen en 

activiteiten. 

19. bedenkt vaak ongebruikelijke 

oplossingen. 

    bedenkt niet zo vaak 

ongebruikelijke oplossingen. 

20. houdt van doespelletjes.     houdt van denkspelletjes. 

21. werkt of speelt 

geconcentreerd. 

    is snel uit zijn concentratie 

gehaald. 

22. geeft niet snel op, maar 

probeert 

het juist opnieuw. 

    is snel ontmoedigd als iets 

niet lukt. 
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23. wordt niet snel boos als iets 

niet lukt. 

    wordt boos als iets niet lukt. 

 

24. verveelt zich niet snel.     verveelt zich gauw. 

25. maakt af waar hij mee begon.     wisselt snel en vaak van 

spel zonder iets echt af te 

maken. 

26. kan goed omgaan met  

uitgestelde aandacht. 

    vindt het nog moeilijk om 

met uitgestelde aandacht 

om te gaan. 

27. spreekt meestal in goede 

zinnen. 

    spreekt niet altijd in goede 

zinnen. 

28. spreekt duidelijk.     spreekt nog niet zo 

duidelijk. 

29. kent de betekenis van veel  

woorden. 

    kent nog niet de betekenis 

van veel woorden. 

30. gebruikt moeilijke woorden.     gebruikt korte en 

eenvoudige woorden. 

31. heeft interesse in letters en 

lezen. 

    heeft nog geen interesse in 

letters en lezen. 

32. geeft nu al aan dat het wil 

leren schrijven. 

    is nog niet bezig met de 

wens om te leren schrijven. 

33. heeft interesse in 

hoeveelheden en getallen. 

    heeft nog geen interesse in  

hoeveelheden en getallen . 

34. heeft een goed geheugen.     vergeet vaak dingen. 

35. is ondernemend in zijn spel.     is afwachtend in zijn spel. 

36. stelt veel vragen.     stelt niet veel vragen. 

37. heeft een grote dadendrang.     heeft niet zo’n grote 

dadendrang. 

38. is geïnteresseerd in de  

wereld om hem heen. 

    is nog vooral gericht op zijn 

eigen beleving en wereld. 

39. weet veel over verschillende 

dingen. 

    weet niet zoveel over 

verschillende dingen. 

40. heeft een echte hobby.     heeft geen echte hobby. 
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Formulier medicijngebruik 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt. In 

zo’n geval zal de school contact opnemen met de ouders/verzorgers of met een andere, door hen 

aangewezen, contactpersoon (zie contactgegevens inschrijfformulier). De mogelijkheid kan zich 

voordoen dat geen van deze personen te bereiken is. Als deze situatie zich voordoet zal de 

leerkracht, in overleg met de directie, een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een 

‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.  

Ondergetekende gaat   wel / niet   akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:  

Naam leerling:      
  …………………………………………………………………………………………………………………….        
Geboortedatum:     

  ……………………………………………………………………………………………………………………..  
Adres:               
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
PC + Plaats:   
  ………………………………………………………………………………………………………………………            
  
Mijn /ons kind is overgevoelig voor:   

Medicijnen:           Ja / Nee  

Naam medicijn:    ………………………………………………………………………………………………………………….                     

Ontsmettingsmiddelen:          Ja / Nee  

Naam middelen:    ………………………………………………………………………………………………………………..          

Pleisters:               Ja / Nee  

Naam merk:     …………………………………………………………………………………………………………….. 

Overige (bv. voedsel of insecten):      Ja / Nee  

Evt. kenmerken:      ……………………………………………………………………………………………………………..                           

Ruimte om bijzonderheden te melden, die nog niet genoemd, maar wel belangrijk zijn: 

 

Wilt u eventuele wijzingen altijd zo spoedig mogelijk aan de leerkracht melden? Het is zeer 

belangrijk dat de op school aanwezige informatie actueel is.  

Ondergetekende:  

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………………………….       

Plaats:     ……………………………………………………………………………………………………………………………...    

Datum:  …… - …… - ……      Handtekening:       
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Toestemmingsformulier  

Ik ben erover geïnformeerd wat ik van school van verwachten.  

In de schoolgids kan ik deze informatie terug vinden.          Ja / Nee  

 

Ik ga akkoord met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Ik zal deze dan ook voldoen zodra er een nota binnenkomt.        Ja / Nee 

 

Ik geef toestemming voor onderzoek door de logopedist en het  

bespreken van de resultaten met de betrokken leerkrachten van de school.   Ja / Nee  

 

Ik geef toestemming tot regelmatige hoofdluiscontrole, die op school  

door ouders worden uitgevoerd.               Ja / Nee 

  

Ik geef toestemming tot het maken van video opnames t.b.v. onderwijs- 

kundige doeleinden. Deze opnames zullen na gebruik worden vernietigd.    Ja / Nee  

 

Ik ben er van op de hoogte dat ik bij medicijngebruik van mijn kind de  

school z.s.m. dien te informeren en dat bij eventueel gebruik van medicijnen  

onder schooltijd het z.g. medicijnprotocol van de school ondertekend dient  

te worden.             Ja / Nee 

  

De school beschikt niet (altijd) over voldoende financiële ruimte om bij  

excursies per bus te reizen. We maken dan gebruik van particulier vervoer  

en houden ons  daarbij aan te wettelijke richtlijnen. Ik verleen toestemming 

voor gebruik van  particulier vervoer.              Ja / Nee  

 

Ik geef toestemming dat de school mijn e-mail adres gebruikt voor  

berichtgeving.          Ja / Nee  

Mijn huidige e-mail adres is:           

Door ondertekening verklaart u dat alle ingevulde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

Naam:          Datum:  …… - …… - ……    

Plaats:              Handtekening:  

Ouders geven wel of geen toestemming voor:  Wel toestemming  Geen toestemming  

Plaatsen van foto’s van uw kind op Facebook.    

Publiceren van foto’s van uw kind op de website van school    

Plaatsen van foto’s van uw kind in De Uitkijkpost/schoolgids    

Plaatsen van foto’s op Klasbord (beveiligde omgeving)   

Plaatsen van foto’s in het Streekblad van Drogteropslagen 

en/of Linde.  

  

Persberichten    

Groepsfoto (tweejaarlijks gemaakt door schoolfotograaf)   

Foto’s ophangen in school    

Filmmateriaal ten behoeve van promotie van de school 

(herkenbaar in beeld) 

  

Filmmateriaal ten behoeve van promotie van de school 

(onherkenbaar in beeld) 

  

 

mailto:directeur.klimtoren@wolderwijs.nl

