AANMELDINGFORMULIER

Inschrijving voor groep:

: _____ Locatie: ____________________________

Achternaam

: _________________________________________

Voorvoegsel

: _________________________________________

Voornaam/voornamen

: _________________________________________

Roepnaam

: _________________________________________

Geslacht

:M/V

Geboortedatum

: _________________________________________

Burgerservicenummer

:________________________ (svp kopie ID-kaart toevoegen,

Adres

:__________________________________________

Postcode / Woonplaats

:_____________________________________________

Nationaliteit

:__________________________________________

Broertjes / zusjes

Geboorteplaats

:__________________________________________

Naam:

Geboorteland

:_____________________________________________

______________________

Onderwijs sinds

:__________________________________________

Datum eerste schooldag

:_____________________________________________

(indien nodig) Datum in Nederland

:__________________________________________

Peuterspeelzaal / Kinderopvang

:____________________________________________

VVE programma _____________

Afkomstig van (basisschool)

:____________________________________________

Uit groep: ___________________

Adres vorige school

:____________________________________________

Huisarts (naam, plaats, tel. Nr.)

:_______________________________________________________________

Medicijnen op school

:_______________________________________________________________

na controle BSN wordt de kopie vernietigd)

geboortedatum

Opmerkingen over het kind die van belang zijn voor onze school (u bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken):
Producten die mijn kind niet mag eten / drinken:

_______________________________________

Allergieën:

_______________________________________

Akkoord vervoer door ouders met inzittendenverzekering

Ja / Nee

Vermoeden van dyslexie

Ja / Nee

Vermoeden van hoogbegaafdheid

Ja / Nee

Overige opmerkingen:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Mijn kind is *wel /niet aangemeld op een andere basisschool. (*Indien van toepassing naam andere basisschool)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Ouder / verzorger 1 M / V

Ouder / verzorger 2 M / V

Eenoudergezin

: Ja / Nee

Ja / Nee

Ouderlijk gezag

: Ja / Nee

Ja / Nee

Burgerlijke staat

:

Achternaam

:

Roepnaam

:

Geboortenamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteland

:

Nationaliteit

:

Adres (indien afwijkend)

:

Telefoon privé- huisadres

: --------------------------------------

------------------------------------------

Geheim : Ja / Nee

Telefoon privé- mobiel

: --------------------------------------

------------------------------------------

Geheim : Ja / Nee

Telefoon werk

:

E-mail

:

Telefoon noodnummer en
relatie tot ouder/verzorger

:

Relatie tot kind

:

Verklaring:
•
Ik ben op de hoogte van de schoolgids en ga akkoord met de inhoud van de gids.
•
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga ermee akkoord dat de informatie wordt opgenomen in de
leerlingenadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
•
Ik geef de school toestemming 6 weken voor aanvang basisschool contact op te nemen met de peuters-speel-groep /
het kinderdagverblijf of de school van herkomst om informatie in te winnen t.a.v. de ontwikkeling van mijn kind (indien
van toepassing).
•
Registratie van leerlinggegevens is nodig om voor bekostiging in aanmerking te komen. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) vereist dat wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Het aanmeldingsformulier wordt
opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school, conform het privacyreglement OZHW.

Ik ben mij bewust van het feit dat het hier gaat om een aanmelding. Deze zal omgezet worden naar een formele inschrijving op de eerste
schooldag van mijn kind.

Naam van ouder/ verzorger 1

Naam van ouder/verzorger 2

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

2

