
Aanmeldformulier CBS Alpha te Ryptsjerk 

Persoonsgegevens 

Voor kinderen jonger dan 4 jaar 

Bezoekt uw kind de peuterspeelzaal en/of 
het kinderdagverblijf?  

Ja Nee 

Naam peuterspeelplaats/kinderdagverblijf: 

Telefoonnummer: 

Neemt uw kind deel aan het VVE* 
programma: 

*Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de

kinderopvang.

Voor kinderen ouder dan 4 jaar 

Naam huidige school: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Groep: 

Schoolloopbaan: Groep 1 / Groep 2 __ /Groep 3__ /Groep 4__ /Groep 5__ / 
Groep 6__ / Groep 7__ /Groep 8__

Dit formulier graag eerst opslaan op uw computer zodat de ingevulde gegevens bewaard worden. 
Daarna kunt u de ingevulde PDF mailen naar: alpha@stichtingoarsprong.nl

Na het ontvangen van dit formulier nemen we contact met u op. 

Naam kind: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Ingevuld door: 

Telefoonnummer: 

Datum: 

Geeft u toestemming om 
relevante informatie op te 
vragen? 

Ja Nee 

Heeft uw kind een speciale 
onderwijsbehoefte op het 
gebied van gedrag of leren? 

Ja Nee 

Indien ja, kunt u deze behoefte 
toelichten? 

Zijn er bijzonderheden te 
noemen in de ontwikkeling van 
uw kind? 

Ja Nee 

Indien ja, kunt u deze behoefte 
toelichten? 
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