Inschrijfformulier
Personalia leerling
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht m / v
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Land van herkomst (NOAT)
Land van herkomst verzorger 1 (NOAT)
Land van herkomst verzorger 2 (NOAT)
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Verzekeringsmaatschappij ziektekosten
Persoonlijk polisnummer
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (gezindte)

O onbekend / n.v.t.
O onbekend / n.v.t.
O onbekend / n.v.t.

Adres
Land Nederland
Postcode
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Telefoonnummer

Geheim ja / nee

Voorschoolse programma's
VVE deelname ja / nee (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf)
Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
Ik geef wel/geen** toestemming aan school om contact te hebben met de psz/kdv
Is ingeschreven geweest
bij een andere school ja / nee
Naam school van herkomst
Adres school van herkomst
tel.:
Volgt onderwijs sinds
schoolloopbaan:

Verklaring
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat uw kind niet ingeschreven staat/ heeft gestaan
bij een andere school in de periode 6 maanden voor de datum van de eerste schooldag.
Paraaf

Gezin
Aantal kinderen gezin
Plaats van kind in gezin
Broertje/zusje van

z.o.z.

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam
Achternaam
Roepnaam
Roepnaam
Voorletters
Voorletters
Geslacht M / V
Geslacht M / V
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteplaats
Beroep
Beroep
Opleidingscategorie O categorie 1 basisonderwijs of (v) so-zmlk
verzorger 1 O categorie 2 lbo/vbo pro vmbo bbl/hbl
O categorie overig vo of hoger
O onbekend / n.v.t.
Opleidingscategorie O categorie 1 basisonderwijs of (v) so-zmlk
verzorger 2 O categorie 2 lbo/vbo pro vmbo bbl/hbl
O categorie overig vo of hoger
O onbekend / n.v.t.
Hoogste opleiding
Hoogste opleiding
of diploma
of diploma
Diploma behaald ja / nee
Diploma behaald ja / nee
werkzaam bij bedrijf
werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Telefoon werk
Burgerlijke staat
Burgerlijke staat
E-mail
E-mail
Relatie tot kind Vader/Moeder/…….
Relatie tot kind Vader/Moeder/…….
Adres indien afwijkend verzorger 1

Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Noodnummer
Naam noodnummer
Opmerkingen

Bij ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u tevens toestemming voor het invoeren van de persoonsgegevens van u en uw
kind in ons digitale schooladministratiesysteem, ons besloten digitale ouderportaal, leerlingvolgsysteem en de verschillende
digitale onderwijsprogramma's.
Ik geef wel/geen** toestemming voor het maken en gebruiken van foto-en filmmateriaal van mijn kind tijdens schoolactiviteiten voor de
website, facebookpagina van onze school en krantenberichten tbv promotie van de school.

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 1
Handtekening
Datum

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 2
Handtekening
Datum

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
* de directie en teamleden van de school
* 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 leerlingadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
** doorhalen wat niet van toepassing is.

Een aantal vragen om aan de hand van de gegevens het kind zo goed als mogelijk in te
delen in de juiste kleutergroep.
Wilt u aankruisen wat van toepassing is voor aanmelding in de kleutergroep
Mijn zoon / dochter is in het algemeen:
☐
verlegen
☐
rustig
☐
eerst rustig daarna druk

☐
☐

direct op onderzoek uit
zeer ondernemend

Mijn kind:
☐
kan langdurig met iets bezig zijn
☐
is snel afgeleid
Hoe voelde het kind zich op de peuterspeelzaal?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bijzonderheden in verband met de gezondheid van het kind:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Opmerkingen:

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Voorkeur voor plaatsing in een groep: (we verdelen leerlingen over 4 kleutergroepen, we kunnen u niet
garanderen dat uw voorkeur kan worden gehonoreerd)

..............................................................................................................
Is er in de naaste familie sprake van:
☐
Hoogbegaafdheid

☐

Dyslexie

De ouders/verzorgers geven aan dat hun kind wel of niet deelneemt aan het overblijven en zijn op de
hoogte van de financiële bijdrage die daarvoor gevraagd wordt
☐
wel lunchen op school
☐
niet lunchen op school
De MR vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van bijv. kerstfeest, Sinterklaas, uitstapjes
etc. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld.
Het bedrag is vastgesteld op €31,50 voor een kind per schooljaar.
☐ De ouders verklaren zich bereid het bedrag voor ouderbijdrage te betalen
☐ De ouders zijn niet bereid het bedrag te betalen

