Aanmeldformulier
Gegevens van de leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geslacht M / V *
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Geheim
Extra telefoonnummer bij
noodgevallen
Dit nummer is van
Burgerservicenummer
(Voeg kopie toe)
Nationaliteit van het kind
Geboorteplaats en -land
Kerkelijke gezindte
Eenoudergezin

Ja/ nee*

ja/nee*

Vluchtelingenstatus
Per wanneer in Nederland=
Gezinssamenstelling
Leeftijden overige kinderen
Datum eerste schooldag
Huisarts van de leerling
Heeft uw kind een peuterspeelzaal,
Crèche, kinderdagverblijf of andere
basisschool bezocht?
Mogen wij bij deze instelling
informatie opvragen?
Publicatie beeldmateriaal
Gebruik website
Gebruik Facebook

ja/nee*

ja/nee*
Zo ja, wat is de naam?
Ja/nee*

Ja/ nee*
Ja/nee*

Medisch
Is uw kind onder behandeling (of geweest)
van een arts, therapeut of specialist?
Zijn er bij uw kind problemen met
Ogen?
Oren?
Motoriek?
Is er bij uw kind sprake van
Allergie?
Handicap?
Komt er in de familie dyslexie voor?

Ja/ Nee*

Zo ja, waarvoor?
Bij wie?
Zo ja, wat kunt u daarover zeggen?

Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Zo ja, wat kunt u daarover zeggen?
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/ nee*

Zo ja, bij wie?
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Aanmeldformulier
Gegevens
verzorger 1
Achternaam
Voorletters
Relatie tot het kind
(bijv. vader, moeder, tante, etc.)
Geslacht
M/V/..
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geheim
ja/nee
Mobielnummer
Mailadres
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Relatie tot kind
Hoogst genoten opleiding
Diploma
Ja/nee
Indien nee: aantal jaren
onderwijs binnen de opleiding
Naam opleiding en plaats waar
diploma gehaald is
Beroep
Burgerlijke staat
*) doorstrepen wat niet van toepassing is

Gegevens
verzorger 2

M/V/..

ja/nee

Ja/nee

Hierbij verklaren de ouders dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat de bovenstaande gegevens juist zijn.
Wij wijzen u erop dat uw kind pas definitief ingeschreven is, na schriftelijke bevestiging van de directie.
Voor onze nieuwe leerlingen in groep 1/2 geldt, dat er twee maanden vooraf aan de plaatsing contact met de ouders
wordt opgenomen. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek met de groepsleerkracht en tevens kunt u dan
samen vijf wenochtenden afspreken.
Plaats
Naam
Handtekening

Privacy
Op onze administratie is ook de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Dit houdt o.a. in:
 dat de ouders het recht hebben de geregistreerde gegevens op te vragen;
 dat de school de onjuiste gegevens dient te wijzigen als de gegevens onjuist blijken te zijn;
 dat het verstrekken van gegevens aan andere instanties is gebonden aan regels. De gegevens kunnen dus niet
zomaar aan iedereen gegeven worden.
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