Aanmeldformulier obs Lucas van Leyden
Met dit aanmeldformulier geeft u aan dat u voor uw kind graag een onderwijsplaats op obs Lucas van Leyden wilt
hebben. U dient hiervoor eerst een rondleiding te hebben gehad. Vult u alles zo volledig mogelijk en uiteraard naar
waarheid in, zodat wij de ondersteuningsbehoeften en daarmee mede de toelaatbaarheid van uw kind kunnen
bepalen. U kunt het formulier digitaal invullen of printen en met een pen invullen.

Algemene informatie over uw kind
Roepnaam
Achternaam
Voornaam/voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit(en)
Thuistaal (-talen)
Broer(s)/zus(sen) al op de Lucas van
Leyden?

Ontwikkeling, persoonlijkheid en gezondheid
Zijn er nu of waren er in het verleden
bijzonderheden in de ontwikkeling op een
of meer van de volgende gebieden?
Graag toelichten.
• Medisch/gezondheid/
medicijngebruik/allergieën
• Sociaal-emotioneel
• Gedrag
• Taalgebruik
• Motoriek
• Ogen/oren
• Zindelijkheid
• Eten en drinken
• Slapen
• Zelfstandigheid/ zelfredzaamheid
• Ingrijpende gebeurtenissen in het leven
van het kind
• Duidelijke ontwikkelingsvoorsprong of achterstand
(Karakter-)eigenschappen van uw kind.
Denk aan zaken als: behulpzaamheid, veel
of weinig durven, nieuwsgierigheid, open of
gesloten, zelfverzekerd of faalangstig,
verlegen, gevoelig, druk of rustig, driftig,
actief of passief, angstig, sociaal, vrolijk,
gehoorzaam, leidend of volgend, vrolijk of
somber, gemakkelijk of aandacht vragend,
conflict mijdend of -zoekend, kan wel of niet
alleen spelen of samenspelen,
weerbaarheid, concentratievermogen,
geheugen, aanpassingsvermogen,
fantasierijk, interesses, soepel bewegend,

beweeglijk zijn, omgaan met nieuwe
gebeurtenissen.
Heeft er ooit een onderzoek
plaatsgevonden op medisch, psychisch of
didactisch gebied of is u geadviseerd een
onderzoek te laten plaatsvinden?
Graag toelichten.
Bijzonderheden nu of in het verleden m.b.t.
de thuis- of opvoedsituatie? Is er sprake van
voogdij of een omgangsregeling?
Graag toelichten.
Is het te verwachten dat uw kind extra
ondersteuning nodig heeft?
Graag toelichten.
Heeft uw kind alreeds onderwijs gevolgd op
een andere school? Zo ja welke school en
welke groepen?

Algemene informatie over ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Roepnaam
Achternaam
Adres (indien afwijkend van kind)
Geboortedatum
Relatie tot kind (bijv. moeder, vader)
Telefoonnummer
Emailadres
Nationaliteit

Voorkeuren
Welke locatie heeft uw voorkeur? Wilt u
eventueel ook meeloten voor de andere
locatie?

Waarom kiest u voor de Lucas van Leyden?
Waarom kiest u voor de locatie Vliet of
Steeg?
Heeft u uw kind ook aangemeld op een
andere school of bent u dat van plan te
doen?
Welke school heeft uw eerste voorkeur?

Ik heb een voorkeur voor de locatie
Ik heb een voorkeur voor de locatie
Vliet en wil ook alleen meeloten voor de
Steeg en wil ook alleen meeloten voor de
locatie Vliet. Ik heb dus geen interesse in
locatie Steeg. Ik heb dus geen interesse in
een eventuele plaatsing op de locatie
een eventuele plaatsing op de locatie Vliet.
Steeg.
Ik heb een voorkeur voor de locatie
Ik heb een voorkeur voor de locatie
Vliet, maar ben ook geïnteresseerd in een
Steeg, maar ben ook geïnteresseerd in een
plaatsing op de locatie Steeg. Ik wil graag
plaatsing op de locatie Vliet. Ik wil graag
voor beide locaties meeloten. Als ik voor
voor beide locaties meeloten. Als ik voor
beide locaties word ingeloot, kies ik voor
beide locaties word ingeloot, kies ik voor
de Vliet.
de Steeg.
Ik heb geen voorkeur voor de locatie Vliet of de locatie Steeg. Ik wil dan ook graag
meeloten met de loting voor beide locaties. Indien ik voor beide locaties word ingeloot,
bepaalt de school waar mijn kind geplaatst wordt.

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld
Datum
Plaats
Handtekening
NB Ondertekening van alle personen met de
ouderlijke macht is vereist

Ingevuld en ondertekend formulier graag mailen naar administratie@lucasvanleyden.nl. Of opsturen naar
Obs Lucas van Leyden
t.a.v. de administratie
Sint Ursulasteeg 28
2312 XA Leiden
Let op:
•
•
•
•

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging als uw formulier bij ons is binnengekomen.
Uw aanmeldformulier wordt in behandeling genomen, als uw kind 3 jaar is geworden en u heeft deelgenomen aan een
rondleiding op de Lucas van Leyden.
Bij een (mogelijke) extra ondersteuningsbehoefte graag even tijdig contact opnemen met de directie van de school.
Zie voor meer informatie over de aanmeldprocedure onze website.

