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Aanmeldingsformulier.
Dit inschrijfformulier draagt een voorlopig karakter. In bepaalde gevallen kunnen we besluiten kinderen niet op onze school toe
te laten. (Bijvoorbeeld bij het niet opgeven van relevante gegevens of bij een teveel aan aanmeldingen in een schooljaar.)
(kopie formulier
belastingdienst
inleveren/zorgpas)

Gegevens leerling.

BSN:

Achternaam:

Roepnaam

Voornamen:

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Adres op adreslijst: ja / nee*

2e tel. nr:

van:

3e tel. nr:

van:

4e tel. nr:

van:

Nationaliteit:

Geloof:

Eerste schooldag:

E-mailadres:

m v

geheim: ja/nee*

Geplaatst in groep:
Indien de leerling van een andere school/peuterspeelzaal of
kinderopvang komt:
Afkomstig van : (school, Peuterspeelzaal, Kinderopvang):
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Datum ingang:___________________________________
(betreft peuterspeelzaal/kinderopvang)

Overige gegevens:
Huisarts:

(naam)

Bijzonderheden die van belang zijn voor de juiste opvang en begeleiding:

versie 2018

Gegevens ouder / verzorger./ voogd (1)

Achternaam ouder (1):

Voorna(a)m(en) ouder (1):

Burgerlijke staat:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Geslacht:

m v

Geslacht:

m v

Opleidingsgegevens.
Naam hoogst genoten
onderwijs of diploma ouder (1)**

Diploma gehaald ja

Naam van school:

Jaar waarin het diploma is gehaald:

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs
binnen de betreffende opleiding
:

Plaats/land van de school
waar het diploma is gehaald:

Gegevens ouder / verzorger./ voogd (2)

Achternaam ouder (2):

Voorna(a)m(en) ouder (2):

Burgerlijke staat:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

/ nee*

Opleidingsgegevens.
Naam hoogst genoten
onderwijs of diploma ouder (1)**

Diploma gehaald

Naam van school:
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs
binnen de betreffende opleiding:

Jaar waarin het diploma is gehaald:
Plaats/land van de school
waar het diploma is gehaald:

ja / nee*

** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om voor een goede opvang voor uw kind te zorgen kunnen we het welbevinden van uw kind bij de
tussenschoolse opvang (tso) bespreken met de kinderopvang.
Bij het intakegesprek van uw kind ontvangt u een formulier waarop u al dan niet toestemming geeft voor het
gebruik van beeldmateriaal door onze school, conform de AVG-wetgeving.
Voor de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten wordt op onze school regelmatig gebruik gemaakt van
video-opnamen. Deze opnamen worden niet gebruikt voor publicatie en zullen na afloop vernietigd worden.
Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming om de leerresultaten van uw kind door te geven
aan een andere onderwijsinstantie waarvoor uw kind in de toekomst aanmeldt (bijvoorbeeld bij verhuizing of
toetreding tot het voortgezet onderwijs) en om de verstrekte opleidingsgegevens op te slaan in het
administratiesysteem van de school gedurende uw kind op onze school ingeschreven staat.

Naam ouder/verzorger/voogd (1):

Naam ouder/verzorger/voogd (2):

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Bij dit formulier dient u tevens het formulier: Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht in te vullen.

versie 2018

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum …………………………………………………………..

O

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m
ja

/
/

Ov

O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2
-

-

O3-

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet

-

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

O2

-

-

O3-

praktijkonderwijs/ LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
(lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet

-

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

