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Naam kind : ……………………………… 

Geboortedatum : …………………………. 

Instroom  in groep : …………… 

Gegeven ouders: 

Naam  : ……………………………………. 

Adres : ……………………………….……. 

Postcode : ………………… 

Plaats : ……………………………………. 

Email :……………………………………… 

Telefoon : …………….. 

Aanmeldformulier OBS de Radonkel 

Voorbereiding op de basisschool 

Zijn er in de voorschoolse ontwikkeling 
signalen te vinden die duiden op een 
ontwikkelingsvoorsprong of –achterstand? 

□ Ja □ Nee

Toelichting: 

Is uw kind zindelijk? □ Ja □ Nee

Is uw kind zelfredzaam (zelf jas aan- en 
uitdoen, schoenen aan- en uitdoen, billen 
poetsen, etc.)? 

□ Ja □ Nee

Toelichting: 

Motorische ontwikkeling 

Zijn er bijzonderheden te noemen over de ontwikkeling van de grove of fijne motoriek? 

□ Ja □ Nee

Toelichting: 

woutjansen
Markering
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Spraak-taal ontwikkeling 

Spreekt uw kind goed verstaanbaar?  □ Ja     □ Nee 

Kan uw kind onder woorden brengen wat het 
bedoelt?  

□ Ja     □ Nee 

Komt in uw familie dyslexie voor? □ Ja     □ Nee 

Toelichting: 
 

 
 
 
 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Zijn er opvallendheden met betrekking tot de 

sociaal-emotionele ontwikkeling? 

□ Ja     □ Nee 

Toelichting: 
 

 
 
 
 
 

Zintuiglijke ontwikkeling 

Heeft uw kind moeite met horen of zien?  □ Ja     □ Nee 

Toelichting: 
 
 

 
 

 
 
 

Ontwikkeling op de vorige basisschool 

Heeft uw kind extra begeleiding gehad op de 
vorige basisschool? 

□ Ja, op het gebied van …      
 
 
□ Nee 

Heeft uw kind deelgenomen aan een 
onderzoek of test? 

□ Ja (bijzonderheden graag hieronder 
vermelden en/of het verslag toevoegen)     
□ Nee 

Toelichting: 
 

 
 

 
 
 
 

Zijn er naast bovenstaande gegevens nog 
aandachtspunten waarmee wij rekening 
moeten houden? 

□ Ja     □ Nee 

Toelichting: 
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Ondergetekende verplicht zich hierbij aan de school alle relevante informatie over het kind en het 

gezin te verstrekken, die nodig is om een gedegen afweging over de toelating te kunnen maken.  

N.B. Uw kind is hiermee nog niet toegelaten. Wij gebruiken dit formulier om hierna te 

onderzoeken en beoordelen of uw kind kan worden toegelaten. We hanteren hiervoor het 

toelatingsbeleid, wat u kunt vinden op https://www.stichtingbravoo.nl/ouders/aanmelden 

 

Gezaghebbende 1 Gezaghebbende 2 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

 

https://www.stichtingbravoo.nl/ouders/aanmelden



