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Inschrijfformulier basisschool de Bareel                                                                                                                                                                                             

Achternaam  

Roepnaam  Geslacht  M   /  V 

Voorna(a)m(e)n  

BSN nummer                                                          Kopie document bijvoegen ! 

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Land  

Telefoon  Mobiel: Geheim  Ja/Nee 

Nationaliteit  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Kerkelijke gezindte  

Eerste schooldag  

In Nederland sinds  

Onderwijs sinds  

Komt in groep  

Komt van school (soort school, uit groep) 
 

Brinnummer 

Peuterspeelzaal  

Adres   

Postcode/plaats  

Naam verzorger 1 
Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 Naam verzorger 2 
Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 

Relatie tot kind   Relatie tot kind  
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Geboortedatum  Geboortedatum  

Adres                Adres                  

Postcode          Postcode               

Woonplaats        Woonplaats          

Land                   Land                     

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

Burgerlijke staat  Burgerlijke staat  

Indien gescheiden: co-ouderschap; Ja / Nee  Indien gescheiden: co-ouderschap; Ja / Nee  

Ouderschapsplan aanwezig: Ja / Nee 

Indien aanwezig graag kopie bijvoegen 

Protocol gescheiden ouders kunt u vinden op de 
website. 

Ouderschapsplan aanwezig: Ja / Nee 

Indien aanwezig graag kopie bijvoegen 

Protocol gescheiden ouders kunt u vinden op 
de website. 

Geboorteland  Geboorteland  

Nationaliteit  Nationaliteit  

Hoogst genoten 
onderwijs  

 Hoogst genoten 
onderwijs  

 

Diploma behaald:   Diploma behaald:  

Indien nee: wat is dan 
het hoogst behaalde 
diploma? 

Ja / Nee    Indien nee: wat is 
dan het hoogst 
behaalde diploma? 

Ja / Nee    

Plaats/land waar 
diploma is behaald: 

 Plaats/land waar 
diploma is behaald: 

 

Jaar waarin diploma is 
behaald: 

 Jaar waarin diploma 
is behaald: 

 

Beroep  Beroep  

Kerkelijke gezindte  Kerkelijke gezindte  

Telefoon werk  Telefoon werk  

e-mail  e-mail  

Vluchtelingenstatus                       Ja / Nee 

Eenoudergezin                              Ja / Nee 
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Overige gegevens 

 

Huisarts    

 

Het kind is onder behandeling van een 
specialist 

      

Heeft uw kind een allergie (welke)?  

Gebruikt uw kind medicijnen op school? 

Zo ja, welke medicijnen, graag 
overleggen met de leerkracht. 

 

Het kind heeft begeleiding van bv. 
   

     
   

0 ambulant begeleider 
0 logopedist 
0 fysiotherapeut 
0……………………………………………. 

Als uw kind ambulante begeleiding heeft: 
Vanuit welke school? 

      

Het kind heeft onderzoek ondergaan 
m.b.t.   

     
   

0 Schoolrijpheid. 
0 Taal- en leesontwikkeling. 
0 Rekenontwikkeling. 
0 Algemene intelligentie. 

 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Op De Bareel werken wij met verschillende protocollen, deze zijn te vinden op onze website.  
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Samenwerking  De Bareel en ouders 

Als ouder behoort u te weten wat u van de school kunt verwachten en wat de school van ouders 
verwacht. Want ook als ouder levert u een bijdrage aan de schoolprestaties en de ontwikkeling van uw 
kind. 

De Bareel streeft naar een optimale samenwerking t.b.v. de ontwikkeling van uw kind(eren) en onze 
leerling(en). 

Indien u als ouder zaken aan de orde wilt stellen over de gang van zaken op school, meld dit dan bij de 
leerkracht van uw kind of bij de directie zodat wij met u in gesprek kunnen gaan. 

Indien u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon mevrouw Y.Sluis. 

Huiswerk op de Bareel 

Bij ons op school krijgen de leerlingen taken of opdrachten mee naar huis. Het is goed wanneer u als 
ouder uw kind ondersteunt (waar nodig) bij het maken van huiswerk, zodat u weet wat uw kind leert op 
school en ook ziet waar uw kind moeite mee heeft. 

Foto’s en films op de Bareel 

Gedurende de schoolperiode worden bij verschillende activiteiten foto’s/films van uw kind gemaakt. 
Door ondertekening verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie daarvan in de nieuwsbrief, 
website, Facebook o.i.d., tenzij u dat schriftelijk kenbaar maakt. Drie weken na ontvangst van uw 
bezwaarschrift wordt dat in acht genomen. 

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de 
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn 
inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 

 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met “de grenzen” en “afspraken” van onze school. Deze staan 
vermeld in onze schoolgids.  
 
Voor 4 jarigen: verklaart ondergetekende dat het kind binnen een periode van 6 maanden 
voorafgaande aan de inschrijving niet eerder op een andere school ingeschreven is geweest 

A.U.B.: Kopie document BSN-nummer bij inschrijving inleveren. 

 

Naam van ouder/verzorger/voogd (1)  Naam van ouder/verzorger/voogd (2)  

Datum: Datum: 

Handtekening: Handtekening: 



Waddenlaan 1 
1967 EH Heemskerk 
Postbus 68 
1960 AB Heemskerk 
t  0251 230468 
f  0251 254391 
bareel@tabijn.nl  
www.bareel-tabijn.nl  

 

                                                                                                                                       

Aanvullende informatie bij inschrijfformulier. 

Doel: Bepalen van de onderwijsbehoefte van uw kind en de overgang van peuterspeelzaal of 

vorige school zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Is er op de peuterspeelzaal of de vorige school met u gesproken over aandachtspunten 

m.b.t. de ontwikkeling op leergebieden en/of gedrag? 

Taalontwikkeling en spraak: (lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat, 

uitspraak) 

 

 

 

Rekenen: 

 

 

 

Werkhouding: 

 

 

 

Spel, gedrag en welbevinden: 

 

 

 

Motoriek: 
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Er is contact geweest over bovenstaande met: 

 Consultatiebureau   ja/nee  Logopedie    ja/nee 

 Schoolarts    ja/nee  Onderwijs Begeleidings Dienst ja/nee         

 Leerkracht/interne begeleider           ja/nee    Bureau jeugdzorg   ja/nee 

 Zorgteam school   ja/nee                GGZ (voorheen RIAGG)  ja/nee               

 Fysiotherapie    ja/nee  Overige therapieën    ja/nee 

 Zo ja, welke:……………………….. 

 

Indien u een van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, willen wij graag inzage in 

schriftelijke informatie m.b.t. bovenstaande punten. 

 

Indien bovenstaande gegevens wijzigen in de periode tot de start van uw kind op De 

Bareel, verzoeken wij u ons hierover tijdig te informeren opdat wij goed zicht hebben 

op de onderwijsbehoefte van uw kind.  

Mogelijk volgt naar aanleiding van deze gegevens een tweede intakegesprek in 

aanwezigheid van de interne begeleider van de Bareel. Pas daarna wordt de 

inschrijving wellicht definitief. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld. 

 

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

 

Naam:………………………………… Handtekening:…………………………….. 
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Samenwerkingsovereenkomst ouders en school 
 

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de 

opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de 

schoolprestaties. Wij willen als school graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Daarom 

willen we deze overeenkomst afsluiten. Hierin leggen ouders en de school hun wederzijdse 

verwachtingen vast.  

 

Ouders en leerling verwachten van de Bareel dat: 

- wij ouders/verzorgers regelmatig informeren over de ontwikkeling van hun kind  

- wij zullen u altijd informeren over de extra zorg die in een handelingsplan is vastgelegd 

- wij ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op school 

- wij zorgen voor een goed leef- en leerklimaat door aan te sluiten bij de behoeften van het kind 

- wij naast het aanleren van de basisvaardigheden aandacht schenken aan het totale kind 

- wij aandacht en tijd besteden aan culturele, creatieve en burgerschapsactiviteiten 

- wij werken met protocollen voor: omgaan met pesten, dyslexie, gescheiden ouders, omgaan met 

gedrag, computergebruik, Facebook, de interne contactpersoon en sponsoring 

- wij bespreken met u welke manier van communiceren u het meest aanspreekt  

- wij zijn respectvol naar ouders en kinderen 

 

De Bareel en leerling verwachten van ouders dat: 

- u erop toeziet dat uw kind op tijd op school komt 

- u erop toeziet dat uw kind de leerplicht nakomt 

- u ervoor zorgt dat uw kind verzorgd en voldoende uitgerust op school komt 

- u belangstelling toont voor het schoolwerk van uw kind 

- u regelmatig met uw kind over school praat en hem/haar een positieve schoolhouding bijbrengt 

- u erop toeziet dat uw kind het huiswerk maakt 

- u met respect over school praat 

- u deze overeenkomst aanvaardt en ondertekent 

- u altijd telefonisch bereikbaar bent (of een noodnummer) 

 

De Bareel en ouders verwachten van de leerling dat: 

- hij/zij een actieve houding heeft ten aanzien van leren 

- hij/zij respectvol is naar de leerkrachten en andere leerlingen 

- hij/zij respectvol omgaat met de school en het materiaal 

- hij/zij zich hulpvaardig opstelt 

- hij/zij gericht is op samenwerken 

- hij/zij zich wil houden aan de regels van de klas/school 

 

 

Handtekening ouders: 

 

 

Handtekening directie: 

 


