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Bijlage bij het aanmeldingsformulier 
 
De wet Passend Onderwijs verplicht scholen óf zelf Passend Onderwijs te bieden óf voor een 
aangemeld kind Passend Onderwijs te zoeken. 
Om te kunnen beoordelen of De Springschans voor uw kind Passend Onderwijs kan bieden worden u 
een aantal vragen voorgelegd. Wij verzoeken u de vragen te beantwoorden en dit formulier ingevuld 
op school af te leveren. 
Een aantal onderwerpen uit onderstaande lijst zijn wellicht al tijdens het intakegesprek aan de orde 
geweest. Desondanks het verzoek om dit formulier in te vullen. 
Het gaat om de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot het moment van aanmelding. 
Mocht er tussen de periode van aanmelding en de start op De Springschans een ontwikkeling 
voordoen, waarvan u denkt dat de school daarvan op de hoogte moet zijn, dan horen we dat graag 
van u. 
 

o De lichamelijke ontwikkeling van ons kind wijkt niet af van de ontwikkeling van kinderen uit 
onze omgeving 
Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waar de ontwikkeling van uw kind 
anders is dan van kinderen uit de omgeving. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

o De spraakontwikkeling/taalontwikkeling van ons kind wijkt niet af van de ontwikkeling van 
kinderen uit onze omgeving. 
Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waar de ontwikkeling van uw kind 
anders is dan van kinderen uit de omgeving. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

o De motorische ontwikkeling van ons kind wijkt niet af van de ontwikkeling van kinderen uit 
onze omgeving. 
Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waar de ontwikkeling van uw kind 
anders is dan van kinderen uit de omgeving. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________ 
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Vervolg: 
 

o Het dagelijkse gedrag (thuis en in andere situaties) van ons kind wijkt niet af van het gedrag 
van kinderen uit onze omgeving. 
Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waar het gedrag van uw kind anders is 
dan van kinderen uit de omgeving. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________ 

 
o Het gezichtsvermogen van ons kind is in orde. 

Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waaruit de beperking bestaat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 

o Het gehoor van ons kind is in orde. 
Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waaruit de beperking bestaat. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 

o Ons kind is niet vaker ziek dan kinderen uit onze omgeving. 
Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u aan te geven waaruit de beperking bestaat. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 ____________________________________________________________________________ 
 

o Ons kind is onder behandeling (geweest) bij 
o een logopedist 
o Jeugdzorg 
o een kinderarts 
o een fysiotherapeut 
o anders, _______________________________________________________________ 

 
 
U bent niet verplicht te antwoorden en het inleveren van dit formulier is ook geen voorwaarde voor 
toelating.  
We hopen dat u begrijpt dat de gegevens wel van belang zijn voor het vaststellen van een 
onderwijsprogramma van uw kind en er zo teleurstellingen kan worden voorkomen. 
 
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
 
 

 
 
 

 


