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Dit formulier graag digitaal dan wel in blokletters invullen 
 

PERSONALIA LEERLING* 

Achternaam   

Voorna(a)m(en)   

 
  

Roepnaam   

Geslacht M / V 

Geboortedatum (dd-mm-jj) 

Geboorteplaats   

Sofinummer/BSN   

Onderwijsnummer   

Gezindte   

Eerste nationaliteit   

Tweede nationaliteit   

Culturele achtergrond (land)   

Land van herkomst (tbv Cfi)   

Datum in Nederland (dd-mm-jj) 

VVE deelname Ja / Nee 

Naam VVE programma   

Indien afkomstig van andere school: 

School van herkomst naam   

School van herkomst plaats   

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj) 

HUISARTS EN MEDISCH  

Achternaam huisarts   

Adres   

Woonplaats   

Verzekeringsm. ziektekosten   

Polisnummer   

Medicijngebruik Ja / Nee 

Indien ja, welke medicijnen   

Allergie   

Producten die kind niet mag   

GEZIN  

Aantal kinderen gezin   

Plaats van kind in gezin   

Noodnummer en naam   
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*: bij aanmelding van meer kinderen, voor elk kind een apart aanmeldingsformulier gebruiken. 
 

PERSONALIA VERZORGER 1 

Achternaam   

Voorletters   

Geslacht M / V 

Relatie tot kind vader / moeder / ... 

Geboortedatum (dd-mm-jj) 

Geboorteplaats   

Beroep   

Genoten opleiding   

Opleidingcat. verzorger 1 

O basisonderw. of (v)so-zmlk 

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb 

O overig vo en hoger 

Werkzaam bij bedrijf   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

Burgerlijke staat   

Adres geheim Ja / Nee 

Straat en huisnummer   

Postcode   

Plaats   

Telefoon thuis   

Telefoon thuis geheim Ja / Nee 

E-mail   

 
 

PERSONALIA VERZORGER 2 

Achternaam   

Voorletters   

Geslacht M / V 

Relatie tot kind vader / moeder / ... 

Geboortedatum (dd-mm-jj) 

Geboorteplaats   

Beroep   

Genoten opleiding   

Opleidingcat. verzorger 2 

O basisonderw. of (v)so-zmlk 

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb 

O overig vo en hoger 
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Werkzaam bij bedrijf   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

Burgerlijke staat   

Indien afwijkend van verzorger 1: 

Straat en huisnummer   

Postcode   

Plaats   

Telefoon thuis   

Telefoon thuis geheim Ja / Nee 

E-mail   

 
Een diagnose van hoogbegaafdheid is voor de aanmelding noodzakelijk. 
  
Is uw kind gediagnosticeerd hoogbegaafd door een gecertificeerd orthopedagoog  
dan wel GZ-psycholoog met als hoogbegaafheid als specialisme Ja  /  Nee** 
 
Zo ja; kopie van het onderzoeksrapport bijvoegen 
 
Zo nee: dan moet dit alsnog gediagnosticeerd worden voor de aanmelding in behandeling wordt genomen. 
 

 

Aanmelding voor schooljaar _________________________ 

Bent u op de hoogte van de eigen ouderbijdrage  

(schooljaar 2015-2016:  € 2000,00) Ja  /  Nee 

(Deze kan in 4 termijnen worden betaald) 

 

**doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Aanvullende gegevens 

 

a. Cognitieve gegevens 

INTELLINGENTIETEST 

Naam intellingentietest  

Datum  

Totaal IQ  

Verbaal IQ  

Performaal IQ  

Naam onderzoeker  

Functie onderzoeker   

 

 



Aanmeldingsformulier 
Afdeling Hoogbegaafden onderwijs 
Burgemeester Amersfoordtschool 

 pagina 4 van 5 

 

 

 

Aannamecriteria 

 Het totale IQ ligt op 130 of hoger. 

 Het intelligentie-onderzoek moet voorzien zijn van profielbladen en ondertekend door een geregi-

streerd en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog. 

 De scores op intelligentietesten mogen niet ouder zijn dan twee jaar. 

Hulpverleningsgeschiedenis 

Heeft uw kind eerder hulpverlening  ontvangen zoals psychologisch onderzoek,  

(spel-)therapie of een andere interventie?   Ja / Nee 

 

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer? 

 

 

 

 

Heeft u, als ouder(s), voor uw kind eerder hulpverlening  ontvangen zoals opvoedingsondersteuning of 

een andere interventie?  Ja / Nee 

 

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer? 

 

 

 

Heeft uw kind de diagnose: 

 Dyslexie Ja / Nee 

 Dyscalculie Ja / Nee 

 ADD / ADHD Ja / Nee 

 Autisme Ja / Nee 

 Anders, namelijk  Ja / Nee 

S.v.p. het onderzoeksrapport/de onderzoeksrapporten meesturen. 

 

b. Leerstijl 

Wat mist u binnen het huidige onderwijs in het kader van de leerstijl / onderwijsbehoeften van uw kind?  
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c. Verklaring  

 Ouders / verzorgers geven aan de Toelatingscommissie afdeling Hoogbegaafden onderwijs de BAS 

toestemming meer informatie op te vragen bij de huidige school van hun kind en de orthopedagoog / 

psycholoog  die onderzoek heeft gedaan. 

 Ouders / Verzorgers verklaren hierbij wel / geen*** bezwaar te hebben tegen het gebruik van foto’s 

en filmpjes waarop hun kind is afgebeeld in de schoolgids, de website, de facebookpagina of twitter-

account van de Burgemeester Amersfoordtschool. 

 Ouders / verzorgers hebben dit formulier naar waarheid ingevuld. 

 

***doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Handtekening ouders / verzorgers: 

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 

 

_____________________________ ______________________________ 

 

Naam: _______________________ Naam: ________________________ 

 

Datum: _______________________ Datum: ________________________ 

 

Dit formulier, samen met de gevraagde informatie (zie ook de aanmeldingsprocedure), sturen naar: 

 Mail: info@amersfoordtschool.nl 

 Post: afdeling Hoogbegaafden onderwijs de BAS, Roerdompstraat 10, 1171HC  BADHOEVEDORP. 

 

 


