Aanmeldingsformulier
PERSONALIA LEERLING

Langstraat 48
8251 VH Dronten

GEZIN

Achternaam

Aantal kinderen gezin

Voorna(a)m(en)

Plaats van kind in gezin
Naam+geb.datum broer/zus

Roepnaam

Naam+geb.datum broer/zus

Geslacht M / V

Naam+geb.datum broer/zus

Geboortedatum
Geboorteplaats

Broer/zus op deze school

_________________________

Burgerservicenummer *)

WAARSCHUWEN BIJ AFWEZIGHEID OUDERS

Onderwijsnummer **)

Naam en relatie tot leerling

Kerkelijke Gezindte

Telefoon

Eerste nationaliteit

HUISARTS EN MEDISCH

Tweede nationaliteit

Naam huisarts

Culturele achtergrond (land)

Telefoon

Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland

Ja / Nee

Opmerkingen Gebruik hiervoor laatste bladzijde

Medicijngebruik Ja / Nee
(dd-mm-jjjj)

Indien ja, welke medicijnen

Land van herkomst vader

Allergie

Land van herkomst moeder

Producten die kind niet mag

VVE deelname Ja / Nee

Naam tandarts

Naam VVE programma

Telefoon

PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Voornaam

Voornaam

Voorvoegsel(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Achternaam

Geslacht M / V

Geslacht M / V

Relatie tot kind vader / moeder / . . . . . .

Relatie tot kind vader / moeder / . . . . . .

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats
Geboorteland

(dd-mm-jjjj)

Geboorteplaats
Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

E-mail

E-mail

Beroep

Beroep

Telefoon werk

Telefoon werk

(dd-mm-jjjj)

Opleidingcat. verzorger 1 O basisonderw. of (v)so-zmlk

Opleidingcat. verzorger 2 O basisonderw. of (v)so-zmlk

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger

O overig vo en hoger

Genoten opleiding ***)

Genoten opleiding ***)

Verzorger 1 voert wettelijk gezag over het kind Ja/nee

Verzorger 2 voert wettelijk gezag over het kind Ja/nee

Vluchtelingen status

Ja/nee

Vluchtelingen status

Éénouder gezin

Ja/nee

Ja/nee

VORIGE SCHOOL / PEUTERSPEELZAAL / KINDERDAGVERBLIJF
Naam

_________________________________________________________________

Adres

_________________________________________________________________

PC + Plaats

_________________________________________________________________

Telefoon nr.

_________________________________________________________________

Vanuit groep

_________________________________________________________________

VERKLARING VAN INSCHRIJVING VIERJARIGEN (t.b.v. eigen schooladministratie)
Bij inschrijving van een leerling in het basisonderwijs is een uitschrijvingverklaring vereist van de school,
waarvan de leerling afkomstig is. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school gaat, geldt dat
de ouders/verzorgers dienen te verklaren dat hun kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand
periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving, niet op een andere school was ingeschreven.

Hierbij verklaren de ouders van genoemde leerling dat hun kind in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de
eerste schooldag op deze school niet / wel op een andere school ingeschreven heeft gestaan
0

NEE, heeft niet op nog een andere school ingeschreven gestaan.

0

JA, heeft heeft nog op een andere school ingeschreven gestaan.

Naam school
Woonplaats
Hoeveel jaar heeft uw kind op deze school ingeschreven gestaan?

jaar

Welke groepen heeft uw kind doorlopen?
Jaar

groep

jaar

groep

Jaar

groep

jaar

groep

Jaar

groep

jaar

groep

OUDERVERKLARING
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers
dat dit aanmeldingsformulier op correcte wijze en naar waarheid is ingevuld;
dat, indien van toepassing, het "overdrachtsformulier"van de peuterspeelzaal vóór of direct na de eerste schooldag
wordt afgegeven aan de leerkracht van het kind en dat er geen bezwaar is dat informatie ingewonnen wordt bij de
vorige school of peuterspeelzaal;
hij/zij akkoord gaat met het feit dat, bij komst van een andere basischool, het kind pas wordt ingeschreven, nadat het
volledig ingevulde leerlingendossier is ontvangen;
hij/zij akkoord gaat met bespreking van het kind door het zorgteam van de school;
dat hij/zij de uitgangspunten en doelstellingen zoals verwoord in de schoolgids, respecteert;
dat hij/zij bereid is de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.

TUSSENTIJDSE INSTROOM
Als een kind tussentijds instroomt (dus al op een basisschool zit) wordt door de directie altijd melding gedaan in het
Zorgteam (Zorg Advies Team) i.v.m. een goede overdracht van leerlinggegevens.

De ouder(s)/verzorger(s) van ____________________________________________ (naam leerling) gaan akkoord met
bovengenoemde melding.

Handtekening ouder/verzorger: _________________________________________________________________________

NB
het is noodzakelijk om samen met dit aanmeldingsformulier een kopie van een officieel document in te leveren met daarop het
burgerservicenummer van het kind.
dat zij wel/geen toestemming geven voor gebruik van fotomateriaal van hun kind voor intern gebruik op bijvoorbeeld de website van
de school
OPMERKINGEN

ONDERTEKENING

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening
(dd-mm-jjjj)

Datum aanmelding

ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op de school.
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie van de school en eventuele centrale directie;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn/haar
kind betrekking heeft.
*) TOELICHTING BSN-NUMMER (burgerservicenummer)
U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het BSN-nummer in te leveren. Het BSN-nummer van uw kind kunt u op een
aantal documenten vinden:
1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan kunt u bij ieder
belastingkantoor terecht.
2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling.
3. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het BSN-nummer er daadwerkelijk op staat.
**) TOELICHTING ONDERWIJSNUMMER
Het onderwijsnummer is alleen van toepassing als het kind (nog) geen BSN-nummer heeft.
***) TOELICHTING OPLEIDINGGEGEVENS
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens eventueel worden gecontroleerd.

