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Gegevens van het kind 

Achternaam :  

Voorna(a)m(en) :  

Roepnaam :  

Geslacht :  

Geboortedatum :  

Burgerservicenummer :  

Land van herkomst :  

Datum in Nederland 
*I.v.m. Taalschool 

 

:  

Eerste nationaliteit :  

Tweede nationaliteit : (indien van toepassing)  

Adres :  

Postcode + woonplaats :  

VVE indicatie 

*Vroeg Voorschoolse 

Educatie 

:  ja / nee  

VVE deelname :  Van …… 

 

   Tot ………………. 

Reeds broertje(s)  of zusje(s) op de school:          ja   /  nee:  

naam:  

 

naam: 

 

naam: 

 

Zo ja, in welke groep(en): 

 

Meerdere aanmeldingen 

Heeft u uw kind bij meerdere scholen aangemeld?          ja  /  nee 

 

Heeft onze school uw voorkeur?          ja  /  nee 

 

 

Indien afkomstig van andere school: 

Naam en plaats school van herkomst: 

 

Groep huidig schooljaar: 

Bevestiging gestuurd van: 
 
Aanmelding: 
 
Plaatsing: 
 
Wachtlijst: 

Plaatsen op 
locatie: 
 
In groep: 
 
Broertje/zusje van:  

Verwerkt in Parnassys: 
 
 
Start in schooljaar: 

  

Amaliadwarsstraat 2 
3522 AR Utrecht 

030-2885371 
 

Waalstraat 251 
3522 SH Utrecht 

030-2871925 
 

info.gertrudis@ksu-utrecht.nl 
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Aanmelding voor schooljaar:  
Startdatum: 

 

Gegevens vorige school / V.V.E. 

Naam school/VVE  :  

Adres :  

Postcode + plaats :  

Telefoonnummer :  

 

Huisarts en medisch 

(OPTIONEEL) 

Achternaam huisarts : 

Praktijknaam  : 

Adres     : 

Postcode + plaats    : 

 

 

(VERPLICHT)   

Zijn er medicijnen die onder 

schooltijd ingenomen moeten 

worden? *                 

ja  /  nee Zo ja, welke? 

 

 

 

Zijn er andere zaken op 

medisch vlak die wij moeten 

weten?                                                          

ja  /  nee    Zo ja, welke? 

 

 

 

* Medewerkers in dienst van de KSU en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de KSU mogen 

geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG (zie ook het protocol medisch 

handelen op www.ksu-utrecht.nl). 

 

Noot 

Eens per jaar komt de JGZ-arts langs voor een medische controle, om te weten welke uitnodiging 

hiervoor naar welke school gestuurd moet worden heeft de JGZ-arts de namen van de ingeschreven 

leerlingen nodig. De KSU deelt hiervoor geen andere gegevens dan NAW-gegevens met de  

JGZ-arts.  

 
 

Gegevens verzorger/ouder/ voogd 1 

 Is er sprake van een éénoudergezin      :         ja / nee 

 Achternaam  :  

Voornaam :  

Voorletters :  

Geslacht : M / V 

Geboortedatum :  

Geboorteland :  

Telefoon mobiel :  

E-mailadres  :  

Relatie tot kind  : Vader / moeder / voogd / stiefvader / stiefmoeder 

Wettelijk gezag :     ja / nee 

 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/


   
 

KSU leerling aanmeldingsformulier 
 

  

 

 

Inschrijving SBO (St. Maarten en Binnentuin) 

Indien u als ouder buiten Nederland bent geboren kan het zijn dat u gevraagd wordt om een kopie van 

uw legitimatiebewijs of een dergelijk bewijsstuk. Voor meer informatie zie website DUO.   
 

 
 

Inschrijving SBO (St. Maarten en Binnentuin) 

Indien u als ouder buiten Nederland bent geboren kan het zijn dat u gevraagd wordt om een kopie van 

uw legitimatiebewijs of een dergelijk bewijsstuk. Voor meer informatie zie website DUO. 
 

Noodnummers anders dan ouders/verzorgers 

Telefoonnr. :  Relatie tot kind :  Naam :  

Telefoonnr. :  Relatie tot kind :  Naam :  

Telefoonnr. :  Relatie tot kind :  Naam :  

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat akkoord met 

controle van de gegevens. 

 

Naam 

ouder/verzorger (1) :  

Naam 

ouder/verzorger (2) :  

Datum :  Datum :  

 

 

Handtekening :  Handtekening :  

 
Bij het verwerken en bewaren van uw gegevens onderschrijven wij de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de 

privacyverklaring op onze website: www.ksu-utrecht.nl.   

Spreekt thuis met kind vooral : Nederlands / Arabisch / Berber / Turks / Frans / Duits/ Engels/ 

anders namelijk:  

Gegevens verzorger/ouder/ voogd 2 

Achternaam  :  

Voornaam :  

Voorletters :  

Geslacht : M / V 

Geboortedatum :  

Geboorteland :  

Telefoon mobiel :  

E-mailadres  :  

Relatie tot kind  : Vader / moeder / voogd / stiefvader / stiefmoeder 

Wettelijk gezag :     ja / nee 

 

 
Spreekt thuis met kind vooral : Nederlands / Arabisch / Berber / Turks / Frans / Duits/ Engels/ 

anders namelijk:  

Adres : (indien anders dan kind) 

Postcode + woonplaats : (indien anders dan kind) 

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/nnca-uitwisselen-met-bron.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/nnca-uitwisselen-met-bron.jsp
http://www.ksu-utrecht.nl/
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Samenwerkingsovereenkomst 

 

'Zorgen voor goed onderwijs doe je samen!'  
 

Hoe het team van de Gertrudisschool en ouders samenwerken  

De samenwerking tussen school en ouders staat volop in de belangstelling. Er is een duidelijk 

aantoonbaar positief verband tussen een sterke ouderbetrokkenheid en hoge 

onderwijsprestaties. Daarom wil de Gertrudisschool duidelijkheid geven over de wederzijdse 

verwachtingen. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van het kind en daarom vinden wij het van belang om helderheid te scheppen over wat de 

school doet enerzijds  en wat de ouders doen anderzijds. Door een optimale afstemming 

tussen school en ouders kunnen we samen zorgen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling 

bij elk kind.  
 

Dalton 

De Gertrudisschool  is een Dalton school. We werken vanuit de  

overtuiging dat leerlingen zelf tot veel in staat zijn, mits zij op de  

juiste wijze begeleid worden. We streven naar het ontwikkelen  

van kinderen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen die  

goed kunnen samenwerken met anderen. We maken de kinderen  

enthousiast voor hun eigen leren. We verwachten van ouders dat  

ze positief staan tegenover de uitgangspunten van Dalton. 
 

Kanjerschool 

 

De Gertrudisschool is ook een Kanjerschool.  

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met 

zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders 

en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich 

problemen voordoen, oplossingen zoeken waar 

iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit 

irritatie, angst of onverschilligheid.  

Als u als ouder kiest voor deze school, dan kiest u 

voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie 

en ouders het verlangen hebben en hun best doen 

om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even 

mis gaat spreken we elkaar daar op een rustige toon 

op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet 

slecht heeft bedoeld.  
 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1024&bih=620&tbm=isch&tbnid=J_ztcJ4JFZ9AGM:&imgrefurl=http://www.reinbogekubaard.nl/dalton/daltononderwijs1.html&docid=FdlxHrTmz_ke2M&imgurl=http://www.reinbogekubaard.nl/scripts/getfile.php?id=1224&w=211&h=102&ei=hzjqUtXWGsyS0QWh3YBo&zoom=1&ved=0CJYBEIQcMBI&iact=rc&dur=695&page=2&start=10&ndsp=15
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Katholiek  

We zijn een katholieke school. We geven  levensbeschouwing en de christelijke 

feestdagen worden gevierd. Alle kinderen nemen deel aan de christelijke 

activiteiten van de school. De school respecteert elke cultuur en 

geloofsovertuiging van ouders en kinderen en verwacht ook van ouders dat zij 

respect hebben voor een ieders geloofsovertuiging. 
 

Gezond 

We zijn ook een gezonde school. We willen het eten van fruit en 

groente stimuleren. De ouders geven de leerlingen als tussendoor alleen 

fruit of groente mee en voor de overblijf een gezonde lunch. 
 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?biw=1024&bih=620&tbm=isch&tbnid=Y4BYZvNk1agcKM:&imgrefurl=http://schoolfruit.nu/schoolfruit-op-school/&docid=Q-t0i1dUm1P6ZM&imgurl=http://schoolfruit.nu/wp-content/uploads/2013/07/lunchtrommel.jpg&w=380&h=253&ei=pkDqUqrNEu3L0AXd84C4DQ&zoom=1&ved=0CHkQhBwwDA&iact=rc&dur=3010&page=2&start=12&ndsp=15
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Leerresultaten 

De leerkrachten toetsen twee keer per jaar de vorderingen van de leerlingen via een 

leerlingvolgsysteem. Het volgsysteem volgt zowel de leerresultaten als de sociaal emotionele 

ontwikkeling. De gegevens worden geanalyseerd om de kinderen zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Minimaal twee keer per jaar worden de vorderingen en het welbevinden met 

de ouders besproken.   

De school geeft twee maal per jaar een rapport mee. We verwachten van ouders dat ze 

aanwezig zijn bij de oudergesprekken en de informatieavond. De leerkrachten informeren de 

ouders over zaken die spelen op school en ouders informeren de school  over zaken die 

spelen thuis, die voor het leren en welbevinden van belang zijn. De kinderen krijgen al van 

jongs af aan huiswerk mee. De ouders zien er op toe dat dit ook gemaakt wordt.  

Ouders krijgen toegang tot het ouderportaal van Parnassys. Daarin zijn de resultaten van de 

methodentoetsen en de citotoetsen te zien zodat ouders direct op de hoogte zijn van de 

vorderingen van hun kind.  
 

Plezier 

Niet alleen het leren is belangrijk maar ook het welbevinden. We 

vinden het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school 

gaan. Naast aandacht voor het leren besteden we aandacht aan de 

sportieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling. We 

organiseren  verschillende activiteiten zoals sportdagen, vieringen, 

uitstapjes, kiesmiddagen en museumbezoek.  We vragen ouders om 

waar mogelijk mee te helpen bij het organiseren en uitvoeren van 

de verschillende activiteiten. Elke klas heeft een klassenouder en 

deze coördineert de ouderhulp per klas. Ouders kunnen ook 

bijdragen door de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 

 

Zorg 

Als er problemen zijn met het leren van een kind, dan informeert de leerkracht de ouders 

daar over. De leerkracht bespreekt met de ouders wat de school kan doen om het kind te 

ondersteunen en wat de ouders kunnen doen.  De school biedt extra ondersteuning in de 

klas voor kinderen die boven of onder niveau presteren. Soms is het nodig dat ouders thuis 

extra oefenen met hun kind. De leerkracht geeft daarvoor extra huiswerk mee. Het is 

belangrijk dat de ouders het kind thuis  ondersteunen en stimuleren en begeleiden bij het 

extra huiswerk .  
 

Ziekte en verzuim 

We vinden het als school heel belangrijk dat alle kinderen goed 

onderwijs volgen. Daarom zorgen we bij ziekte van leerkrachten 

voor goede vervanging. We zorgen ervoor dat de lessen zo veel 

mogelijk door kunnen gaan. We verwachten dat alle kinderen op 

tijd op school zijn en niet onnodig verzuimen. Bij ongeoorloofd 

verzuim melden we dit aan de leerplichtambtenaar. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.swoaistee.nl/files/2013/07/schoolreis13.jpg&imgrefurl=http://www.swoaistee.nl/archives/journaal/journaal-jaargang-37-nummer-20.php&docid=FPpu0nLy-_PyKM&tbnid=itc0cqTTWllBLM:&w=450&h=333&ei=dmfqUoLrLNTs0gWZrIHQBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/search?biw=1024&bih=620&tbm=isch&q=ziek+smiley&revid=1951116316
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Informatie en communicatie 

We vinden heldere communicatie belangrijk. De school informeert daarom de ouders 

middels het ouderportaal Social schools. U kunt hier de schoolinformatie volgen en de informatie 

vanuit de klassen van uw kind(eren). Op de website staat veel algemene informatie over de school. 

We gaan ervan uit dat ouders de informatie op Social schools lezen en bij onduidelijkheid om 

een toelichting vragen. Op de website is tevens de schoolgids te vinden met daarin ook het 

kanjerbeleid.  

 

      Overblijf 

De school voorziet in een overblijfsysteem, gebaseerd op 

ouderhulp, waarbij alle kinderen in de klas kunnen 

overblijven tegen een relatief lage vergoeding. De ouders 

dragen bij aan dit overblijfsysteem door hun 

overblijfbijdrage op tijd te betalen en door aan het 

vastgestelde aantal verplichte overblijfbeurten te voldoen.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.fluvius.nl/Fluvius_C01/default.asp?ComID=27&bottest=&modid=787&itemid=0&time=-1&h=0&w=0&sz=1&tbnid=NafVjWbzanvtoM&tbnh=166&tbnw=303&zoom=1&docid=WSxxvQPHIecLsM&ei=h5oMU5fzOvOZ0AXAj4FQ&ved=0CAIQsCUoAA

