Amstelstraat 14a
9406 TH Assen
Telefoon (0592) 820530
dir@obs-driemaster-assen.nl
www.obs-driemaster-assen.nl

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst
Vragen aangeduid met * : hokje aankruisen wat van toepassing is, vragen aangeduid met ** worden door school ingevuld.

Gegevens leerling
Achternaam:

……………………………………………………..………

Straat + huisnr: ....................................................................

Roepnaam:

……………………………………………………………..

Postcode:

...................................................................

Woonplaats:

...................................................................

Nationaliteit:

...................................................................

Voornamen:
……………………………………………………………..
(voluit opschrijven)
Burgerservicenummer:
………………………………………………………………………………………….
Geslacht:
□man
□vrouw*
Geboortedatum: …………. - ………… - …………………………..
Geboorteplaats: ………………………………………………………….
Geboorteland: .………………………………………………………….
Gezinssamenstelling:

Woont in Nederland sinds: ...............................................
Telefoon:

Mobiel moeder: ..................................................................
Mobiel vader:

-Vader: □ja/□nee*
Moeder: □ja/□nee*
-Aantal kinderen in gezin:
…………………….
-Plaats van het kind in gezin: …………………….
-Aantal meisjes: ……. Aantal jongens: .......
Eénoudergezin:

..................................................................

.................................................................

Mailadres ouders:
..................................................................................................

□ja □nee*

..................................................................................................
Vluchtelingenstatus:
□ja □nee*

Graag een kopie van het document kennisgeving van het burgerservicenummer meenemen, of een kopie
van het eigen paspoort of identiteitskaart van uw kind, of een geboortebewijs.
Gegevens ouders/verzorgers
Gegevens ouder/verzorger/voogd 1
Achternaam:

…………………………………………………..

Geboorteland:

……………………………………………..

Voornaam:

…………………………………………………..

Nationaliteit:

……………………………………………..

Burgerlijke staat:

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

Geboortedatum:

…………………………………….

Geslacht:

□man □vrouw*

Relatie tot het kind:

Beroep:

…………………………………………………..

Geloof:

Meest verdienende: □ja □nee*

……………………………………………………………

Werk: □ja □nee*
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Indien uw kind naar school gaat, hangt het van uw eigen opleiding af of de school extra geld krijgt van
het ministerie. Hiervoor dient u op bijlage 1 uw opleidingsgegevens in te vullen.
Gegevens ouder/verzorger/voogd 2
Achternaam:

…………………………………………………..

Geboorteland:

……………………………………………..

Voornaam:

…………………………………………………..

Nationaliteit:

……………………………………………..

Burgerlijke staat:

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

Geboortedatum:

…………………………………….

Geslacht:

□man □vrouw*

Relatie tot het kind:

Beroep:

…………………………………………………..

Geloof:

Meest verdienende: □ja □nee*

……………………………………………………………

Werk: □ja □nee*

Indien uw kind naar school gaat, hangt het van uw eigen opleiding af of de school extra geld krijgt van
het ministerie. Hiervoor dient u op bijlage 1 uw opleidingsgegevens in te vullen.
In geval van nood waarschuwen we de ouders. Indien zij niet te bereiken zijn, graag contact
opnemen met:
Naam: ………………………………………………………………..

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

Tel.:

Mobiel: ……………………………………………….

……………………………………………

Relatie tot uw kind: familie / buren / ……………………………………………………………………………..
Huisarts:

de heer/mevrouw …………………………………………..

Tel. ……………………………………………………………….

Tandarts:

de heer/mevrouw …………………………………………..

Tel. ……………………………………………………………….

Ziektekosten verzekerd: □ja □nee* Verzekerd bij: ……………………………………… lidnr.: ……………………………….
WA verzekering:

□ja □nee*

Verzekerd bij: ……………………………………… lidnr.: ……………………………....

Ouderlijk gezag: Is er sprake van een gerechtelijke uitspraak m.b.t. het ouderlijk gezag? □ja □nee*
Zo ja, kopie bijvoegen.
Aanvullende gegevens van uw kind
We willen graag een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind krijgen, zodat we uw kind passende
begeleiding kunnen bieden. In dat belang is het wenselijk dat de school over bepaalde gegevens
beschikt. Tijdens het intakegesprek gaan we met u in gesprek over uw zoon/dochter, zijn/haar
gezinssituatie, medische achtergrond, geboorte, zijn/haar ontwikkeling in de baby- en
peuterperiode, evt. contacten, begeleiding en/of onderzoeken die u m.b.t. uw zoon/dochter heeft
gehad met hulpverleningsinstaties als Yorneo, Accare, GGZ, e.d.
Samenwerkingsovereenkomst: educatief partnerschap, afspraken tussen ouders en obs Driemaster
Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen ouders en de school. Een sterke driehoek ouderkind-school is daarbij erg belangrijk. Dit heeft een positief effect op de schoolprestaties. Obs
Driemaster wil graag een goed contact met ouders. Dat is de reden dat wij een overeenkomst afsluiten.
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Hierin leggen ouders/verzorgers en obs Driemaster hun wederzijdse verplichtingen vast. Door de
overeenkomst is voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders/verzorgers en
school kunnen elkaar er op aanspreken.
Wat kunnen ouders van de school verwachten?
Obs Driemaster zet zich in het belang van de ontwikkeling van uw kind in en zorgt voor:
 Een aanbod van goed gestructureerd onderwijs.
 Onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind.
 Intensief contact met u als ouders/verzorgers.
De ouders kunnen verwachten dat de school:
 ouders en verzorgers regelmatig informeert over de ontwikkeling van het kind.
 ervoor zorgt dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op school.
 hoge verwachtingen heeft en zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de kinderen op een
zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren. Daarbij houden we rekening met de
mogelijkheden van het kind.
 aandacht besteedt aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist veel meer aan
kunnen.
 zorg omtrent het kind met de ouder deelt.
 met respect praat over ouders en kinderen.
 zorgt voor:
o jaarlijks aangepaste informatiekalender met alle praktische informatie
o de schoolgids
o de Brulboei, eens per 14 dagen
o de informatieavond aan het begin van het schooljaar
o vaste contactmomenten voor het bespreken van de ontwikkeling van uw kind
o een actuele website : www.obs-driemaster-assen.nl
Wat verwacht obs Driemaster van de ouders/verzorgers?
Ten behoeve van een optimale samenwerking met school, verwacht obs Driemaster van
ouders/verzorgers dat:
 ze erop toezien dat hun kind de leerplicht nakomt. Dat betekent o.a. dat:
o ze afspraken met tandarts, doktoren e.d. in principe na schooltijd maken
o ze verlof voor huwelijksfeesten, begrafenissen e.d. tijdig aanvragen via het
verlofformulier.
o ze erop toezien dat hun kind op tijd op school is.
 ze er voor zorgen dat hun kind verzorgd en voldoende uitgerust op school komt.
 ze er voor zorgen dat hun kind op 4-jarige leeftijd zindelijk is. (tenzij er een medisch probleem
is)
 ze belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de informatieavond en de
contactmomenten
 ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en het aanmoedigt.
 ze regelmatig met hun kind over school praten en hun een positieve schoolhouding bijbrengen.
 ze erop toezien, voor zover van toepassing, dat hun kind het huiswerk maakt.
 ze tijdig en op de afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school.
 ze ervoor zorgen dat hun kind erop toegerust is om aan alle activiteiten op school mee te kunnen
doen. Dat betekent o.a. dat:
o ze er voor zorgen dat hun kind vanaf groep 1 beschikt over gymkleding: shirt, korte
broek, gymschoenen.
o Ze er voor zorgen dat hun kind vanaf groep 5 beschikt over een fiets, die in goede staat
is, voor het vervoer naar excursies, tentoonstellingen, schoolreis.
 ze akkoord gaan met onderzoek van de schoollogopedist (spraakleraar), schoolarts en de
jeugdverpleegkundige en het bespreken van de resultaten met de betrokken leerkrachten van
de school.
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ze akkoord gaan, dat obs Driemaster in geval van zorg contact opneemt met de schoolarts, of
andere reeds betrokken zorginstantie.
ze akkoord gaan met overdracht en terugkoppeling van relevante gegevens met de
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de vorige school, als de school dit in het belang van
het kind vindt.
ze akkoord gaan met regelmatige hoofdluiscontroles, die volgens GGD-advies op school worden
uitgevoerd.
ze met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en
andere ouders serieus worden genomen.
ze er voor zorgen dat ouders/verzorgers, of het noodnummer altijd telefonisch bereikbaar is.
ze akkoord gaan met het maken van video-opnames t.b.v. onderwijskundige doeleinden.
ze er voor zorgen dat leermiddelen die door zoon/dochter bewust kapot zijn gemaakt, worden
vergoed.
ze het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage, volgens afspraak in de schoolgids, betalen.
ze toestemming geven voor het vervoer in particuliere auto’s.

Multimedia
Wij vinden het belangrijk onze website, twitter- en facebookpagina zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Daar gebruiken wij ook foto’s van de kinderen voor. We gaan er vanuit dat u akkoord gaat met het
maken van foto’s op school, in schoolse situaties en het plaatsen van deze foto’s op onze mediakanalen.
Mocht u hiermee niet akkoord gaan, wilt u dit dan hieronder aangeven?
Ruimte voor aanvullende opmerkingen
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Inschrijving
In principe zijn alle leerlingen welkom op de Driemaster. In uitzonderlijke situaties kan er toch sprake
zijn van weigering van leerlingen. Dit kan als sprake is van een of meer van de volgende redenen:
1. verstoring van de rust en veiligheid op school,
2. de school kan de vereiste (onderwijskundige) zorg niet bieden,
3. de groep is vol.
Daarom is inschrijving van uw kind pas van kracht als het intakegesprek heeft plaatsgevonden en
zowel ouders als school van mening zijn dat er geen sprake is van een of meer van de drie
bovenstaande punten.
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Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat deze leerling niet (meer)
op een andere basisschool staat ingeschreven. Ondergetekende gaat akkoord met de
samenwerkingsovereenkomst en het mogelijk controleren van de opleidingsgegevens. (Bij het verwerken
van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Naam ouder/verzorger 1:

……………………………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………..…………………………………

Naam ouder/verzorger 2:

……………………………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………..…………………………………

Obs Driemaster gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst.
Naam:

……………………………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………..…………………………………

Gegevens betreffende school van herkomst
School herkomst:
Adres:
Woonplaats:
Brinnummer:**
Telefoon:

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

Onderwijskundig rapport ontvangen:**

 ja nee*

Bericht van uitschrijving ontvangen:**

 ja nee*



Bijlage 1
Formulier met opleidingsgegevens ouders



Bijlage 2
Verslag van het intakegesprek. Deze wordt na de intake toegevoegd aan het dossier
van uw kind
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