
 

 
 
 

 6713 BW EDE Nachtegaallaan 49           EDE 

Postbus 40   6710 BA      EDE 
Telefoon: 0318- 61 54 28 

 
E-Mail       info@vsdevuurvogel.nl 

Internet: www.vsdevuurvogel,nl 

 

 

Aanmeldingsformulier 

Achternaam : ……………………………..  

Roepnaam : ……………………………..  M / V 

Voornamen : …………………………….. 

Adres  : ……………………………..  

Postcode :……………………............ 

Plaats  : ..……………………………  

Gemeente : ..…………………………… 

Telefoon : …………………………….. 

Naam  :……………………………… 

Klas  :……………………………... 

Naam  :……………………………… 

Klas  :……………………………... 

Laatst bezochte school/ peuterspeelzaal etc.           

Naam              :…………………………….. 

Groep  :…………………………….. 

Adres  :……………………………..               

Telefoon           :……………………………..         

Mailadres :……………………………..                             

Contactpers.     :……………………………..                    
 
 
De laatst bezochte school dient door de ouders op de hoogte gesteld te zijn van de aanmelding. 
Deze aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien: 

- Het kind voor het eerst op school de lessen volgt. 
- Eventuele informatie van derden geen aanleiding geeft tot heroverweging van de aanmelding. 

 
 
 

Administratie De Vuurvogel 

ontvangen D IB C BRON 

     

startdatum  klas   

Geb.datum : ……………………………..   

Nationaliteit : ……..……………………… 

Geb.plaats : ……………………………..   

BSN                  : ……………………………..  

Broertjes/zusjes op de Vuurvogel:  

Naam  :……………………………… 

Klas  :……………………………... 

http://www.vsdevuurvogel,nl/


 

 

Gegevens ouder/verzorger 1*: 

Naam  :…………………………….. 

Adres  :…………………………….. 

Postcode :…………………………….. 

Plaats  :…………………………….. 

Gemeente :…………………………….. 

Telefoon :…………………………….. 

Mailadres :……………………………..  

Nationaliteit :…………………………….. 

Beroep  :…………………………….. 

Opleiding :…………………………….. 

Diploma  : ja/nee 

Indien nee; aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: 

Jaren  :…………………………….. 

Naam opleiding:…………………………….. 

adres opleiding:…………………………….. 

Gegevens ouder/verzorger 2*: 

Naam  :…………………………….. 

Adres  :…………………………….. 

Postcode :…………………………….. 

Plaats  :…………………………….. 

Gemeente :…………………………….. 

Telefoon :…………………………….. 

Mailadres :……………………………..  

Nationaliteit :…………………………….. 

Beroep  :…………………………….. 

Opleiding :…………………………….. 

Diploma  : ja/nee 

Indien nee; aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: 

Jaren  :…………………………….. 

Naam opleiding:…………………………….. 

adres opleiding:…………………………….. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Procedure aanmelding kinderen tot 4 jaar 
Ingeval van een verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt er geen aanmeldingsprocedure 
gestart. De Vuurvogel is namelijk een school voor regulier basisonderwijs 
. 
-Ouders/verzorgers kunnen het kind bij de Vuurvogel middels dit formulier 
-Ouders/verzorgers sturen het aanmeldingsformulier in. Indien het kind een vorm van kinderopvang 
heeft genoten sturen de ouders ook een overdracht mee.  
-Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgen de ouders/verzorgers per mail een bevestiging van 
plaatsing. 
- Ongeveer twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, nodigt de betreffende kleuterleerkracht de 
ouders/verzorgers met het kind uit voor een kennismakingsgesprek. De ouders wordt gevraagd het 
biografie formulier in te vullen. 
 
 Procedure instromen vanuit een andere school 
Ingeval van een verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt er geen aanmeldingsprocedure 
gestart. De Vuurvogel is namelijk een school voor regulier basisonderwijs. 
 
-Ouders/verzorgers sturen het aanmeldingsformulier in met daarbij kopieën van de laatste twee 
rapporten; uitslagen van de laatste twee cito meetmomenten en eventuele verslagen van specifieke 
onderzoeken. 
-Na ontvangst van deze papieren krijgen de ouders/verzorgers per mail een bevestiging hiervan. 
-Binnen twee weken na ontvangst van deze gegevens neemt de intern begeleider contact op met de 
huidige school van het kind om informatie op te vragen. Dit gebeurt op basis van een wederzijdse 
afspraak tussen scholen uit deze regio. 
-Indien de informatie uitkomt op een negatief plaatsingsadvies dan wordt de procedure gestopt. De 
intern begeleider informeert de ouders/verzorgers hierover. 
-Indien de informatie uitkomt op een voorlopig positief plaatsingsadvies wordt de leerling uitgenodigd 
drie dagen mee te lopen in de beoogde klas. De intern begeleider kan een aantal toetsen bij de leerling 
afnemen. 
-Na afloop van de meeloopdagen worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek met de 
intern begeleider en de leerkracht. In dit gesprek wordt aangegeven op welke gronden de leerling wel of 
niet geplaatst wordt. 
 
Ondergetekende(n) gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd en 
verklaren dat de hiervoor gemelde gegevens juist zijn. 
Ondergetekende(n) verklaren dat gegevens betreffende het kind (onderzoeken etc.) altijd aan school 
verstrekt worden. 
 
 

Ede, ………………………….(datum) 
 

Ouder/verzorger 1:                                                     Ouder/verzorger 2: 
 

…………………..……(handtekening)         ………………………………(handtekening) 
 

*Benodigde gegevens i.v.m. bepaling “gewicht” leerling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


