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Stichting Onderwijs CombinA 
 

 

Schooljaar 2017 – 2018 

Basisschool de Schakel 

Peutergroep Prikichi 

 
 

Inschrijfformulier  

 
1. U kunt het inschrijfformulier ook volledig digitaal in vullen, door in de grijze vakjes te 

typen en te e-mailen naar info@schakelaruba.com.  

2. De handtekening-pagina dient u (ondertekend) gescand aan te leveren. 

 
Gewenste startdatum op onze school:  

Wanneer wenst/wilt u dat uw kind instroomt op onze school: 

 

Ik meld mijn kind aan voor: 

 O Peutergroep Prikichi  O ochtend (7.45 – 13.10) 

    O hele dag (7.45 – 17.30) 

 

    O 3 dagen per week, voorkeursdagen zijn: ………………………… 

O 4 dagen per week, voorkeursdagen zijn: ………………………… 

O 5 dagen per week 

 

 O Basisschool de Schakel   

  Bij aankomst plaatsen in groep:  

 

Gegevens van het kind 

Achternaam  : 

Voorna(a)m(en) voluit  : 

Roepnaam  :  

Geslacht  :   O jongen O meisje 

Geboortedatum (dd/mm/jj) :  

Geboorte plaats  :  

Geboorteland  :  

Heeft uw kind meerdere nationaliteiten : O ja  O nee 
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Adres 

Straat  :  

Plaats/buurt  :  

Telefoon thuis  : 

E-mailadres voor schoolcorrespondentie:  

 

Gegevens ouders / verzorgers 

Ouder / verzorger 1 

Naam :  

Voornaam  :  

Voorletters  :  

Geslacht  :   O man  O vrouw 

Geboortedatum (dd/mm/jj) :        /        /      

Geboorteland  : 

Nationaliteit  : 

Burgerlijke staat  : 

Opleidingsniveau  : 

Telefoon mobiel  : 

E-mailadres   : 

Beroep  :  

Naam van het bedrijf  :  

Adres  : 

Telefoon werk  :  

 

Ouder / verzorger 2 

Naam  :  

Voornaam  :  

Voorletters  :  

Geslacht  :   O man  O vrouw 

Geboortedatum (dd/mm/jj) :        /        /   

Geboorteland  :  

Nationaliteit  :  

Burgerlijke staat  :  

Opleidingsniveau  :  
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Telefoon mobiel  : 

E-mailadres   : 

Beroep  :  

Naam van het bedrijf  :  

Adres  : 

Telefoon werk  : 

 

Gezinssamenstelling 

Aantal kinderen in het gezin:  

Plaats in het gezin O 1ste  O 2de  O 3de  O 4de 

namen broers/zussen geboortedatum  (dd/mm/jj) geslacht 

1……………………….        /        /     O jongen O meisje 

2……………………….        /        /     O jongen O meisje 

3……………………….        /        /     O jongen O meisje 

4……………………….        /        /     O jongen O meisje 

 

Bij scheiding is de voogdij toegewezen aan: 

O ouders gezamenlijk  

O moeder 

O vader 

(gelieve een kopie van de toegewezen voogdij toevoegen) 

 

In geval van nood (persoon anders dan de ouders / verzorgers op Aruba) 

Naam  :  

Telefoon thuis  :  Telefoon mobiel  :  

Relatie met kind  :  

Huisarts  :   

 

Schoolhistorie van uw kind 

Naam huidige school  : 

Email-adres school  :  

Huidige groep (NL-systeem) O 1 O 2  O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 

Huidige klas (AUA-systeem)       O kl 1 O kl 2  O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 

Naam leerkracht  :  
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Bijzondere gegevens 

Wat is de eerste taal van uw kind? : 

Spreekt uw kind andere talen? Zo ja, welke? : 

Welke taal spreekt ouder/verzorger 1 met het kind? :  

Welke taal spreekt ouder/verzorger 2 met het kind? : 

 

 

RUIMTE VOOR OPMERKINGEN 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY 

Ik geef toestemming om foto’s voor mijn kind op de website in schoolpublicaties (nieuwsbrief, 

schoolgids, foldermateriaal, Klasbord) en op Facebook van Stichting Onderwijs Combina te plaatsen. 

Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de schoolleiding. 
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Handtekeningpagina 

Inschrijfformulier Basisschool De Schakel / Peutergroep Prikichi 

 

Schooljaar 2017-2018 

 
1. De handtekening-pagina dient u (ondertekend) gescand aan te leveren. 

3. De inschrijving is officieel wanneer alle door ons verzochte gegevens zijn ontvangen (zie de 

laatste bladzijde, controlelijst) en wij de plaatsing bevestigen. 

4. Kinderen die op Peutergroep Prikichi aangemeld zijn, zullen automatisch doorstromen naar 

groep 1 van onze basisschool. Indien u ervoor kiest om uw kind niet te laten starten in groep 1 

zult u uiterlijk 4 weken voor de 4de verjaardag een uitschrijfformulier bij de administratie 

dienen in te leveren.  

5. Kinderen die op Basisschool de Schakel aangemeld zijn en minimaal een MAVO-schooladvies 

ontvangen, zullen automatisch doorstromen naar leerjaar 1 van het Schakel College. Indien u 

ervoor kiest om uw kind niet te laten starten in leerjaar 1 zult u uiterlijk 1 juli voor het nieuwe 

schooljaar een uitschrijfformulier bij de administratie dienen in te leveren.  

 

Ik begrijp en aanvaard dat: 

Het essentieel is dat ik de school volledig informeer over leerondersteuning of speciale behoeften 

van mijn kind. Als naderhand blijkt dat informatie is achtergehouden of niet accuraat is opgegeven, 

kan dit leiden tot onmiddellijke verwijdering van de leerling van de school zonder restitutie van 

schoolgelden. 

 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier, bevestig ik dat ik goed kennis heb genomen van: 

- het inschrijfformulier  

- bovenstaande 

- de algemene voorwaarden van Stichting Onderwijs  

en met deze documenten instem. 

 

 
 

 

 

(plaats)  (datum dd/mm/jj) 

 

 

Handtekening beide ouders, verzorgers 

 

 

 

 

Ouder/verzorger 1    ouder/verzorger 2 
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 Stichting Onderwijs CombinA 

 

 

schooljaar 2017 - 2018 

 

Medische gegevens 

 

In te vullen voor elk kind ingeschreven op Basisschool de Schakel of Peutergroep Prikichi. 

U als ouder/voogd dient de gegevens correct in te vullen. U bent zelf verantwoordelijk voor het 

schriftelijk doorgeven van eventuele wijzigingen gedurende het schooljaar. 

 

Algemene medische informatie 

Levensgeschiedenis 

Zijn er bijzonderheden te melden rondom de geboorte (zwangerschap en/of bevalling)? 

   O nee O ja 

Indien ja, graag meer informatie: 

 

Zijn er bijzonderheden te melden rondom de voorschoolse periode van uw kind  

(op vlak van spraak, motoriek en spel)?   

O nee O ja 

Indien ja, graag meer informatie: 

 

 

Is uw kind hiervoor in behandeling geweest (logopedie, fysiotherapie, etc.)?   

O nee O ja 

Indien ja, graag verduidelijking: 

 

 

Zijn er actuele medische problemen waarvan de school op de hoogte moet zijn?  

     O nee O ja 

Indien ja, graag meer informatie: 

 

  

Vaccinaties 

Is uw kind volgens schema gevaccineerd?  

     O nee O ja 

mailto:info@schakelaruba.com


 

 

Stichting Onderwijs Combina - www.schakelaruba.com 

Boegoeroei 7-B, ARUBA - Tel:(+297) 5871583, Fax: (+297) 5871582 - e-mail: info@schakelaruba.com 

  
 -7- 

Indien nee, graag meer informatie: 

 

(gelieve een kopie van het vaccinatieboekje toe te voegen aan het medisch formulier) 

 

Medicijnen 

Gebruikt uw kind medicijnen tijdens schooluren?  

    O nee O ja 

Zo ja, om welke reden: 

Welke medicijnen & dosering? 

U kunt worden verzocht om een medisch protocol te ondertekenen. 

 

Allergieën waarvoor medicatie nodig is op school in geval van een allergische reactie 

Welke voedingsmiddelen: 

Overige: 

Symptomen: 

Behandeling: 

 

Allergieën die enige waakzaamheid vragen maar waar geen medicatie voor vereist is ingeval van 

een allergische reactie 

Welke voedingsmiddelen: 

Overige: 

Symptomen: 

Behandeling: 

 

LET OP:  Zorg dat de leerkracht regelmatig wordt geattendeerd op de allergie van uw 

kind (traktaties, feestjes, kamp, etc.) 

 

Heeft uw kind een speciaal dieet? 

Door geloofsovertuiging:   O nee O ja  

Omwille van een andere reden:  O nee O ja  O welke: 

 

Zo ja, welke voedingsmiddelen  mogen niet gegeten/gedronken worden: 
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Het invullen van deze gegevens ontslaat u niet van de plicht om de leidster/leerkracht te informeren 

bij wijzigingen en over eventuele medische bijzonderheden van uw kind en de te nemen 

noodzakelijke maatregelen. 

 

 

Naam: 

 

Datum (dd/mm/jj): 

 

Handtekening: 
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 Stichting Onderwijs CombinA 

 

 

Controlelijst schooljaar 2017 - 2018 

 

Documenten: Ingeleverd: 

1. Inschrijfformulier 

 

 

2. Kopie paspoort waarop de leerling staat vermeld. Bij 

dubbele nationaliteit een kopie van beide paspoorten 

inleveren. 

 

  Handtekening 1 Handtekening 2 

2. Handtekeningen blad   

3. Medische gegevens   n.v.t. 

 Ingeleverd: 

Peutergroep Prikichi  

1. Entreeformulier Prikichi (voorbeeld ontvangt u van ons 

na het inleveren van het inschrijvingsformulier) 

 

Basisschool de Schakel  

1. Onderwijskundig rapport (ingevuld door de school 

waarvan leerling vandaan komt)  

 

2. Getekend schrijven directeur laatste school  

(voorbeeld ontvangt u van ons na het inleveren van het 

inschrijvingsformulier) 

 

3. De schoolrapporten van de laatste 2 leerjaren in kopie  

4. Een overzicht van de Toetsen CITO leerlingvolgsysteem 

of toetsen gelijkwaardig leerlingvolgsysteem van 

minimaal de laatste 2 schooljaren. Indien deze resultaten 

niet beschikbaar zijn, wordt er een niveautoets bij de 

leerling afgenomen. 

 

5. Indien aanwezig verslagen van de school van herkomst 

en externe deskundigen (kinderpsycholoog, 

kinderpsychiater, orthopedagoog, logopediste, e.d.).  

 

6. Entreeformulier voor aanmeldingen voor groep 1 t/m 4 

(voorbeeld ontvangt u van ons na het inleveren van het 

inschrijvingsformulier) 
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