
   

 

Verzamelstaat schooljaar 2022-2023 

Beste ouders / verzorgers, 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit formulier z.s.m. volledig in te vullen?   
U kunt ook mailen naar onze administratie (vergeet niet uw handtekening te zetten): 

adminmusketier@leokanner.nl  

Personalia 
Naam leerling:  Geboortedatum  

Adres  Postcode:  

Woonplaats  Telefoonnummer  

Geloofsovertuiging  

Gezinssamenstelling:  

 

Naam moeder:  Burgerlijke staat  

e-mail  Mobiel nummer   

Naam evt. nieuwe relatie  Mobiel nummer   

Naam vader:  Burgerlijke staat  

e-mail  Mobiel nummer  

Naam evt. nieuwe relatie  Mobiel nummer  

Wie heeft het ouderlijk gezag?  

In geval van scheiding ouders 
Bij wie woont de leerling?  

Hoe is de bezoekregeling?  

Adres andere ouder  

Moet de post vanuit school ook naar dit adres toegezonden worden?  Ja / nee 

In geval van uithuisplaatsing 
Naam instelling en groep  

Volledig adres  

Contactpersoon en telefoon  

Extra contactpersoon in geval van nood (bij onbereikbaarheid ouders) 
Naam  Relatie tot kind  

Volledig adres  

Telefoonnummer  Mobiel nummer  

Vervoer    doorhalen of verwijderen wat niet van toepassing is 

 met de taxi  /  gebracht door ouder(s)  /   zelfstandig  /  met fiets  /   met openbaar vervoer 

Naam taxibedrijf  Telefoonnummer  

Medische gegevens 
Ziektekostenverzekering  Polisnummer  

Naam huisarts  Telefoonnummer  
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Buitenschoolse activiteiten 

Heeft uw kind een zwemdiploma?     Ja / nee      Zo ja, welke?   

Zit uw kind op een sport/club/cursus?  Ja / nee      Zo ja, welke?  

Gaat uw kind naar naschoolse opvang?   Ja / nee   Zo ja: waar en welke dagen?  

Heeft u een P.G.B. / Zorg in Natura?    Ja / nee    Zo ja: waarvoor?  

Gaat uw kind naar een logeerhuis?  Ja / nee       Zo ja: waar en hoe vaak?  

Specifieke interesses en/of talenten van uw kind 
 

 

 

Welk gedrag van uw kind vraagt momenteel veel aandacht en zorg? 
 

 

 

Hulpverlening 
Is er in het afgelopen jaar onderzoek verricht bij uw kind? Ja / nee   Zo ja: soort onderzoek, uitslag?  

Heeft uw kind momenteel therapie?    Ja / nee     Zo ja: waar en door wie?  

Heeft u als ouder(s) begeleiding ?     Ja / nee     Zo ja: waar en door wie?  

Zou u (meer) begeleiding willen voor uzelf, uw gezin of uw kind ? Ja / nee Zo ja: waar denkt u aan?   

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Toestemming doorhalen of verwijderen wat niet van toepassing is 

 

Als ouder geef ik toestemming voor de hieronder aangekruiste zaken: 

❑ Deelname aan buitenschoolse activiteiten onder schooltijd zoals museumbezoek e.d. 

❑ Vermelding van adres / telefoonnummer van de leerling op een klassenlijst t.b.v. medeleerlingen  

❑ Weergave van foto’s van schoolactiviteiten in de nieuwsbrief, website, klasbord, jaarkalender en eventueel 

gebruiken voor een afscheidsboekje voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. 

❑ Weergave van filmpjes van schoolactiviteiten op de website van De Musketier 

❑ Weergave van foto’s in de media (o.a. krant) 

❑ Hierbij wordt toestemming gegeven dat externe instanties bij leerling besprekingen van ons/mijn kind op school 

aanwezig mogen zijn. 

   

Datum:                                                                       Handtekening: 

 

 

 

 

• De verzamelstaat bestaat uit 3 bladzijden, heeft u ze alle 3 ingevuld? 

  


