RK Basisschool

Inschrijf / Aanmeldformulier
Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Gegevens Ouders / Verzorgers
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Geslacht

:

Geslacht

:

Voornaam

:

Voornaam

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Voorvoegsel

:

Voorvoegsel

:

Achternaam

:

Achternaam

:

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

:

Geboortedatum

:

Geboortedatum

:

Relatie tot kind

:

Relatie tot kind

:

Burgerlijke staat

:

Burgerlijke staat

:

Beroep

:

Beroep

:

Straat

:

Nummer

:

Nr. Toevoeging

:

Locatie

:

Postcode

:

Plaatsnaam

:

Land (niet NL)

:

Vanaf (datum)

:

Geheim adres

:

Telefoon privé
Geheim nummer

:
:

E-mail privé
Mobiel
E-mail werk
Telefoon werk
Fax
Banknummer

Adres 1

Adres 2

ja / nee *

ja / nee *

(als afwijkend/toekomstig)

Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2
Telefoon privé
Geheim nummer

:
:

:
:
:
:
:
:

E-mail privé
Mobiel
E-mail werk
Telefoon werk
Fax

:
:
:
:
:

Godsdienst
Nationaliteit
Geboorteland

:
:
:

Godsdienst
Nationaliteit
Geboorteland

:
:
:

Schoolopleiding

:

Schoolopleiding

:

Diploma behaald

:

Diploma behaald

:

Indien nee

:

Indien nee

:

Naam School
Plaats en land
Diploma jaar

:

Naam School
Plaats en land
Diploma jaar

:

Ouderlijk gezag

:

ja / nee *

Ouderlijk gezag

:

ja / nee *

Correspondentie
Vluchteling status

:

ja / nee *

:

ja / nee *

:

ja / nee *

Correspondentie
Vluchteling status

:

ja / nee *

ja / nee *

ja / nee *
jaar

:
:

ja / nee *

ja / nee *
jaar

:
:
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Eénoudergezin

:

ja / nee *

Gegevens Leerling
Geslacht

:

Geboorteplaats

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Voornamen

:

Sofinummer

:

Voorletters

:

Voorvoegsel

:

Achternaam

:

Alleen invullen indien afwijkend van verzorgers / ouders of toekomstig adres

Adres 1

Adres 2

ja / nee *

ja / nee *

Extra- of Noodadres 1

Extra- of Noodadres 2

(als afwijkend/toekomstig)

Straat

:

Nummer

:

Nr. Toevoeging

:

Locatie

:

Postcode

:

Plaatsnaam

:

Vanaf (datum)

:

Geheim adres

:

Naam

:

Telefoon

:

Relatie tot kind

:

Zwemdiploma

:

Aanmelddatum

:

Vervoerder

:

Onderwijs sinds

:

Plaats in kinderrij

:

Talent / hobby 1

:

Geboortegewicht

:

Talent / hobby 2

:

Nationaliteit

:

Huisarts praktijk

Woont in NL sinds

:

Naam huisarts

:
:

Voertaal thuis

:

Telefoon

:

Geboorteland

:

Tandarts praktijk

:

Godsdienst

:

Naam tandarts

:

Gedoopt

:

Telefoon

:

Peuterspeelzaal

:

ja / nee *

schoolse educatie
Startdatum VVE

:

ja / nee *

Einddatum VVE

:

Medicatie

:

Bijzonderheden

:

ja / nee *

gram

Voor- en vroeg:

Gegevens vorige school / instantie
Naam

:

Soort onderwijs

:
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Adres

:

PC + Plaats

:

Laatste groep

:

:

Schooljaar

Overige relevante gegevens
Naam
Broertje / zusje *

:

Broertje / zusje *

:

Broertje / zusje *

:

Geboortedatum

Andere informatie

Ontwikkelingsverloop van het kind
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake is, of is
geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de inschrijfprocedure.

Spelen (o.a. concentratie / zelfstandigheid)

:

ja/nee *

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten)

:

ja/nee *

Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedag)

:

ja/nee *

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek)

:

ja/nee *

Contacten met anderen

:

ja/nee *

Allergieën

:

ja/nee *

Medicijngebruik

:

ja/nee *

Toelichting

:

KNO arts

:

ja/nee/niet meer*

Psycholoog

:

ja/nee/niet meer*

Logopedist

:

ja/nee/niet meer*

Fysiotherapeut

:

ja/nee/niet meer*

Ambulante begeleiding

:

ja/nee/niet meer*

:

ja/nee/niet meer*

Andere namelijk:
Toelichting

:

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel
van de leerlingenadministratie dat op zijn of haar kind betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van ouders niet toegestaan dat het bevoegd
gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan
degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en
het onderwijs te ontvangen.

Plaats

:

Plaats

:

Datum

:

Datum

:

Handtekening

:

Handtekening

:
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Verstrekking van gegevens
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat het een schoolbestuur niet toe informatie, zoals
gedefinieerd in de wet, zonder toestemming van ouders/ verzorgers aan derden te verstrekken (b.v. de GGD,
logopedie, vervolg onderwijs, enz.)
Daarom wordt u langs deze weg verzocht m.b.t. een aantal zaken aan te geven of u toestemming geeft
informatie over uw kind door te geven aan derden.

1.

Geeft hierbij wel/ geen* toestemming de NAW- gegevens (naam, adres, woonplaats) van uw zoon/
dochter* desgevraagd ter beschikking te stellen aan de GGD t.b.v. de preventieve
gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

2.

Geeft hierbij wel/geen* toestemming de door de school verzamelde gegevens over de ontwikkeling
van uw kind desgevraagd ter beschikking te stellen aan derden (GGD, logopedie, vervolg onderwijs)

Ouders/ verzorgers van …………………………………………………………………………………………….
Groep ………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………
De school van uw kind beschikt over internettoegang. Hierdoor is een beter gebruik van educatieve en
administratieve toepassing mogelijk en kunnen leerlingen van de school gebruik maken van internet en email. Ook heeft de school en website en een schoolgids uitgebracht.
Nieuwe media bieden nieuwe mogelijkheden, maar kunnen ook gevaren meebrengen. Daarom zijn er op
school duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van internet en e-mail. Deze afspraken zijn vastgelegd
in een internetprotocol. (bijlage 5 schoolgids)
Tevens willen wij ons ervan verzekeren dat t.a.v. het plaatsen van foto’s in schoolgids e.d. dit niet zonder uw
toestemming plaatsvindt. U wordt daarom gevraagd de vragen 3, 4 en 5 te beantwoorden.

3.

Geeft hierbij wel/ geen* toestemming tot het plaatsen van foto’s, werkstukken en presentaties in
de schoolgids, schoolkrant of informatieblaadje.

4.

Geeft hierbij wel/ geen* toestemming dat zoon/ dochter gebruik maakt van internet en e-mail
volgens de in het protocol vermelde afspraken.

5.

Geeft hierbij wel/ geen* toestemming tot het plaatsen van foto’s, werkstukken en presentaties van
zijn/ haar* zoon/ dochter* op de website van de school.

Ouders/ verzorgers van …………………………………………………………………………………………….
Groep …………………………
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ouderverklaring
Gegevens Leerling
Achternaam van de leerling________________________________________
Voorna(a)m(en) van de leerling_____________________________________
Geboortedatum _______________________________ Geslacht m/ v
Sofinummer leerling____________________________
Is sprake van een eenoudergezin
ja/nee*
Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)*
Achternaam ouder (1)____________________________________________
Voorna(a)m(en) van ouder (1)______________________________________
Geboortedatum Geslacht m v ______________________________________
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (1)**________________
Diploma behaald
ja/nee*
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding
________________________________________________________________
Naam van de school waar het diploma is gehaald_______________________
Plaats________________________________Land_______________________
Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)*
Achternaam ouder (2)______________________________________________
Voorna(a)m(en) van ouder (2)________________________________________
Geboortedatum Geslacht m v ________________________________________
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (2)**
Diploma behaald
ja/nee*
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding
_________________________________________________________________
Naam van de school waar het diploma is gehaald________________________
Plaats________________________________Land________________________
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat
de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger/voogd(1)* Naam van ouder/verzorger/voogd(2)*
Datum_______________________

Datum__________________________

Handtekening__________________

Handtekening____________________

Later in te vullen door de school: gewicht van de leerling_________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

