Ontvangen op ___________________ (in te vullen door de school)

AANMELDFORMULIER

Gegevens leerling
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

M

V

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerservicenummer (BSN)
Nationaliteit
Per wanneer in Nederland (i.v.t.)
Thuistaal (Nederlands, ………)
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Vast:
Mobiel:

Eventueel extra telefoonnummer
(bijvoorbeeld van de oppas e.d.)

Nummer:

Behorend tot kerkelijke gemeente

 Ja

Van:
 Nee

Zo ja, welke
Gezinssituatie
Aantal kinderen in het gezin

1

2

3

4

5

…

Plaats van de leerling in het gezin

1

2

3

4

5

…

Broertjes/zusjes

Naam

Geboortedatum

1.
2.
3.
4.

1

Afkomstig van peuterspeelzaal / kinderdagverblijf (invullen indien van toepassing)
Naam PSZ / KDV
VVE indicatie afgegeven door het
consultatiebureau

 Ja

 Nee

Gebruik gemaakt van deze
indicatie. Zo ja, VVE duur

Aantal maanden:

VVE beëindigd

 Ja

 Nee

Afkomstig van andere school (invullen indien van toepassing)
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Telefoonnummer
Leerling zat daar in groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Gedoubleerd in (i.v.t.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Is de leerling ambulant begeleid?

 Ja

 Nee

Heeft de leerling een
arrangement?

 Ja

 Nee

Is de leerling door een instantie
onderzocht?

 Ja

 Nee

Soort onderzoek:

Algemeen
Naam huisarts + telefoonnummer
 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Krijgt uw kind en/of gezin extra ondersteuning?

 Ja

 Nee

Zo ja, waarom?
Komen er dyslexie of andere leesproblemen
voor in de familie?

 Ja

 Nee

Medicijngebruik leerling
Zo ja, welke?
Allergie leerling
Zo ja, welke?
Producten die de leerling niet mag hebben
Is uw kind onder behandeling van een specialist?
Zo ja, waarom?

Zo ja, welke en bij wie?
Eventuele opmerkingen en bijzonderheden
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Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam (meisjesnaam)
Voorvoegsel(s)
Roepnaam
Voorletter(s)
Geslacht
Relatie tot leerling
Wettelijk gezag

M
 Vader

V
 Moeder

M
 Vader

V
 Moeder

 Anders, nl.

 Anders, nl.

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Geboorteland *
Nationaliteit *
Heeft u de *
vluchtelingenstatus?
Thuistaal
Burgerlijke staat
Behorend tot kerkelijke
gemeente
Zo ja, welke?
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon mobiel
E-mailadres

* Deze gegevens vragen wij in verband met de bekostiging.
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Toestemming
Voor opname van de adresgegevens + één telefoonnummer:
In de schoolgids/-kalender
 Toestemming
 Geen toestemming
Bij geen toestemming wordt enkel de naam van de leerling in de groepslijst vermeld.
Het volgende telefoonnummer mag in de schoolgids/-kalender worden geplaatst:

______________________________

Verklaring
-

Ondergetekende verklaart de grondslag van de school te onderschrijven/respecteren.

-

Ondergetekende verklaart dat de aan de voorzijde genoemde leerling NIET op een andere
school is ingeschreven (dit geldt niet voor leerlingen die afkomstig zijn van een andere
school en al onderwijs volgen).

-

Ondergetekende machtigt het personeel van de school om bij ongevallen medische hulp
in te roepen.

-

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de leerling in schoolverband wordt vervoerd met
een particuliere auto onder toezicht van de bestuurder.

-

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Ondertekening
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam:
Datum:

Handtekening:

Verklaring school
- De gegevens van dit formulier zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld. Bij
het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening
Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe de school omgaat met privacy, leest u in de
privacyverklaring op onze website (www.smdbkoninginbeatrix.nl)
- Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
- De school besluit binnen 6 weken nadat het aanmeldformulier door de school ontvangen
is, over het verzoek tot toelating. De school mag deze termijn met maximaal 4 weken
verlengen. De school onderzoekt binnen deze termijn of zij aan de
ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Zo niet, dan zoekt de school naar een
andere passende school. Indien het aanmeldingsformulier voor de 3e verjaardag is
ontvangen, telt de datum van de 3e verjaardag. Mocht uw kind niet op onze school
toegelaten worden, dan zullen de gegevens van u en uw kind direct verwijderd worden.
- Na goedkeuring ontvangt u via e-mail een bevestiging inschrijving.
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