
Formulier ingevuld door: 

 

  
 

  Inschrijfformulier voor plaatsing in de ITK 

Achternaam kind  Achternaam verz.1  

Voornaam kind  Voornaam verz.1  

Roepnaam kind  Relatie kind  

Geslacht 
 

Geb. datum, land  

Geboortedatum  Nationaliteit  

Geboorteland  Adres (straat + nr.)  

Nationaliteit  Postcode, plaats  

Datum in Nederland  Telefoonnummer  

BSN kind 
en/of ander nummer  Beroep momenteel   

Broers/zussen  Taal ouders  

Plaats in het gezin  Achternaam verz.2  

Thuistaal kind  Voornaam verz.2  

Allergieën/medicijnen kind  Relatie kind  

Mag er een paracetamol 
gegeven worden bij ziekte? 

 Geb. datum, land  

Extra contactpersoon 
en relatie contactpersoon 

 Nationaliteit  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

Buurtschool  Emailadres ouders  

Leerlingenvervoer?  Beroep momenteel  

Startdatum ITK  
Specifieke 
oudervaardigheden 

 

Uitstroom naar ISK  

 

Taalsituatie: 

Welke taal/talen wordt er thuis gesproken?  
 

Spreken ouders dezelfde taal? 
 

Welke taal/talen beheerst het kind?  
Soort schrift? 
Welke mondeling, welke ook schriftelijk? 

 

In welke taal kunnen wij met de ouders praten? 
 

 



 

Internationale Taalklas               Prinses Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem            brinnr. 16IC-01 
         06- 854 18 133                              itk@stichtingsintbavo.nl 

Ontwikkeling kind: 

Zijn er bijzonderheden t.a.v zwangerschap? 
 

Hoe was de ontwikkeling van de leerling als 
baby- peuter - kleuter 

 

Heeft het kind ooit in het ziekenhuis gelegen? 
Waarvoor? 

 

Heeft het kind ingrijpende gebeurtenissen 
meegemaakt? 

 

Kan het kind zwemmen? Fietsen 
(sporthoofddoek vragen indien van toepassing) 

 

Verdere aandachtspunten vanuit ouders 
(karakter, faalangst, gedrag, etc.) 

 

 

Schoolhistorie kind: 
Wanneer is het kind gestart op een school, hoe 
ging dit? 

 

Vervolgscholen + instructietaal. 
Noteer duidelijk jaartallen en land 

 
 
 

 

Situatie in Nederland: 
Hoe is het gezin in Nederland gekomen? Kwam 
iedereen tegelijk? 

 

Informatie over de woonsituatie hier in 
Nederland 

 

Hoelang denkt de familie in Nederland te 
blijven? 

 

 

Ondertekening: 

Ouders/ verzorgers verklaren dat de bovenstaande gegevens correct zijn ingevuld. 

Ouders/verzorgers gaan wel/niet akkoord met een tijdelijke plaatsing in de ITK. Op het moment dat hun kind 
de Nederlandse taal voldoende beheerst zal hij/zij instromen in een school in de buurt van hun huis. 

Ouders/verzorgers gaan wel/niet akkoord dat de ITK en de vervolgschool gegevens uitwisselen over de 
vorderingen van hun kind. Ouders/verzorgers gaan wel akkoord dat persoonlijke gegevens over het kind 
worden uitgewisseld. 

Ouders/verzorgers gaan wel/niet akkoord met het publiceren van foto’s van hun kind op de website en/of 
ander PR materiaal.  

Plaats: Haarlem Datum                                       

Handtekening ouder/verzorger 1: 
 
 

Handtekening ouder/verzorger 2: 

 


