Aanmeldformulier pcbs De Telgenborch

…………………………………………………………………………………………………..
Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt
alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het aanmeldformulier zijn ingevuld
zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben ondertekend
de benodigde documenten zijn ingeleverd
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien
de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen
in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht
aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan
…………………………………………………………………………………………………..
Met dit inschrijfformulier dienen de volgende documenten te worden ingeleverd:
een kopie van de verstrekking van het BSN-nummer van het in te schrijven kind

Personalia leerling
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Woonplaats

Geheim adres?

Telefoonnummer

Mobielnummer

Telefoonnummer geheim?

☐ Nee ☐ Ja

Mobiel geheim?

☐ Meisje ☐ Jongen

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

BSN*

Onderwijsnummer*

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Land van herkomst

☐ n.v.t.

Toelichting BSN- en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van
de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het
onderwijsnummer gebruikt.

Medische gegevens
Naam huisarts

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Medicijnen
☐ n.v.t.

Allergieën
☐ n.v.t.

Heeft het kind problemen met

Horen
Zien
Spreken
Bewegen

Is er externe zorg betrokken (geweest) t.b.v. de
ontwikkeling van uw kind?

☐ Nee
☐ Ja, welke

☐ Nee
☐ Nee
☐ Nee
☐ Nee

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja

(denk aan: logopedie, artsen, wijkcoach, orthopedagoge
psz ed)

Zijn er emotionele aandachtspunten?
Denk aan b.v. “moeite met afscheid nemen”
* Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult.

Noodnummers
Naam

telefoonnummer

relatie tot de leerling

Gegevens vorig onderwijs
☐ n.v.t.

Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
Aantal dagdelen naar PSZ?

.…. dagdelen

VVE indicatie

☐ Nee ☐ Ja

Aantal maanden VVE

.…. maanden
☐ n.v.t.

Naam school van herkomst
Reden van overplaatsing
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

-- / -- / --

☐ n.v.t.

Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Personalia verzorger 1
Personalia verzorger 2
…………………………………………………………………………………………………..
Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorna(a)m(en)

Voorletters

Voorletters

Aanhef

☐ Mevrouw ☐ Heer

Aanhef

Relatie tot kind

Relatie tot kind

(vader, moeder, voogd ed)

(vader, moeder, voogd ed)

Wettelijk verzorger

☐ Nee ☐ Ja

Wettelijk verzorger

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteland

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim?
E-mail

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis geheim?

☐ Mevrouw ☐ Heer

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

E-mail

Adres verzorger 1 (indien afwijkend van adres leerling) Adres verzorger 2 (indien afwijkend adres leerling)
…………………………………………………………………………………………………..
Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind
Schoolgids en schoolbrochure

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

(Digitale) Nieuwsbrief van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op de website van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Parro (beveiligde communicatie app)

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op social media accounts van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Deelname aan onderzoeken t.b.v. onderwijs

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Kiva-vragenlijst gebruiken voor onderzoeksdoeleinden ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Algemene verklaring
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers, dat
● de gegevens naar waarheid zijn ingevuld
● ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school
onderschrijven/respecteren
● de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn
● ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie
en het aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van
de school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Ondertekening verzorger 1
Ondertekening verzorger 2
……………………………………………………………………………………………………………
Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

Schoolgegevens (door de school in te vullen)
……………………………………………………………………………………………………………
Brinnummer

17 QJ

Datum 1e schooldag/inschrijving
Geplaatst in groep
Deze inschrijving wordt definitief wanneer de
directie van de school hiernaast heeft
ondertekend. Ouders ontvangen een
bevestiging van de definitieve inschrijving.

Handtekening directeur

