Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Gegevens leerling
Achternaam

Geboorteplaats

Voornamen (voluit)

Sofinummer/BSN

Roepnaam

Godsdienst

Adres (waar leerling
is ingeschreven)
Postcode en
woonplaats
Telefoonnummer van
het gezin

1e nationaliteit
2e nationaliteit
Culturele achtergrond
(land)
Land van herkomst
Thuistaal

Geslacht

M / V*

Datum in Nederland
(indien buitenland)
Noodnummer 1 met
naam (niet eigen gezin)

Geboortedatum

(Voor)schoolse gegevens
Kinderopvang /psz/
dagverblijf/gastouder*
bezocht?
Naam kinderopvang/
psz/dagverblijf/gastouder* + telefoonnr
Afkomstig van andere
school?

Medische gegevens
Naam huisarts

Ja / Nee*
Telefoonnummer
huisarts
Medicijnen en/of
allergieën

Ja / Nee*

Naam school van
herkomst
Plaats school van
herkomst
Groepsverloop leerling

Ja / Nee*

Producten die het kind
niet mag

*doorhalen wat niet van toepassing is

Gegevens van andere kinderen uit het gezin
Roepnaam (evt. achternaam)

M/V

Geboortedatum

School/Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf/Gastouder*

Gegevens ouders/verzorgers
Verzorger 1

Verzorger 2

M / V*
Moeder/Vader/Verzorger/Stiefouder/
Pleegouder/Voogd*
Ja / Nee*

M / V*
Moeder/Vader/Verzorger/Stiefouder/
Pleegouder/Voogd*
Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Ja / Nee*

Alleenstaand/Samenwonend/
Gehuwd/Gescheiden/Hertrouwd*
Datum:

Alleenstaand/Samenwonend/
Gehuwd/Gescheiden/Hertrouwd*
Datum:

Achternaam en voorletters
Roepnaam
Geslacht
Relatie tot het kind
Ouderlijk gezag
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Hoogst gevolgde opleiding
Diploma behaald?
Indien nee, aantal jaren
Land waar diploma wel of
niet behaald is? **
Telefoon mobiel
Telefoon thuis
Huidig beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
E-Mail adres
Woont 1 van de verzorgers
op een ander adres?
Zo ja: Postcode en
huisnummer invullen
Burgerlijke staat
Datum
Zijn er bijzondere
omstandigheden in de
gezinssituatie/leefomgeving
van het kind?

*doorhalen wat niet van toepassing is (geldt voor dit gehele formulier).
** ondergetekende gaat er mee akkoord dat opleidingsgegevens gecontroleerd kunnen worden.

Extra ondersteuning
Heeft uw kind speciale of extra ondersteuning nodig?

Ja / Nee*

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ondersteuning op lichamelijk, medisch, sociaal,
emotioneel, psychologisch, intellectueel gebied.
De noodzakelijke ondersteuning van uw kind zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit extra tijd,
speciale materialen, kennis van de leerkracht, eisen aan de omgeving of samenwerking met
externe instanties.
Zo ja, kunt u de benodigde extra ondersteuning, die nodig is om uw kind zich goed te laten ontwikkelen,
hieronder omschrijven?

Heeft u contact gehad met hulpverlening rondom de ondersteuning of begeleiding van uw
kind?

Ja / Nee*

Hierbij kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, audiologisch
centrum, Visio, revalidatiecentrum, MEE (ondersteuning van mensen met een beperking), GGD
(consultatiebureau), GGZ, Loket Vroeghulp, kinderarts of kinderpsycholoog.
Zo ja, kunt u aangeven met welke hulpverleningsinstanties u contact heeft gehad en waarvoor?

Geeft u toestemming om over uw kind bij die instantie(s) informatie op te vragen?

Ja / Nee*

*doorhalen wat niet van toepassing is (geldt voor dit gehele formulier).

Toestemmingsverklaringen
Geeft u toestemming om bij de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf/de
gastouder/de vorige school informatie op te vragen over uw kind?

Ja / Nee*

Geeft u toestemming om foto’s van uw kind te plaatsen in de schoolgids, op
de website of de facebook pagina van de school?

Ja / Nee*

Op school wordt regelmatig gebruik gemaakt van begeleiding m.b.v.
videobeelden om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak.
Deze beelden worden absoluut niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien
de beelden worden ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer
leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en
om toestemming gevraagd.
*doorhalen wat niet van toepassing is (geldt voor dit gehele formulier).

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren het
formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening verzorger 1

Handtekening verzorger 2

Datum:

Datum:

Opmerkingen ouders/verzorgers:

Onze dank voor het invullen van dit aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier naar ons opsturen of
persoonlijk afgeven bij de directeur of bij de administratie. Graag een kopie van de Identiteitskaart of
het paspoort laten maken bij de administratie, voor correcte registratie van het BSN
(Burgerservicenummer).

Ouderverklaring opleiding
Naam leerling

……………………………………………………………………………………

BSN nummer leerling

…………………………………………………………………………

Is sprake van een eenoudergezin

O

ja

O nee

/

Gegevens ouder/verzorger(1)

(indien 'ja', alleen ouder 1 vult de verklaring in)

Gegevens ouder/verzorger(2)

Achternaam

:…………………………………………………………

:……………………………………………………………

Voorna(a)m(en)

:…………………………………………………………

:……………………………………………………………

Geboortedatum

:…………………………………………………………

:……………………………………………………………

Opleiding

: gevolgd in Nederland:

O

ja

/

O nee

: gevolgd in Nederland:

O

ja

/

O nee

- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van
één of meerdere mogelijkheden.
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding
dan kunt u dit hieronder aankruisen.

ouder/verzorger (1)
Categorie

ouder/verzorger (2)
Categorie

O1

O1

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk

O2

O2

Lager beroepsonderwijs
(las, lts, leao, lmo, lhno, lno),
praktijkonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool, technisch onderwijs, ito
Voorbereidend beroepsonderwijs
(vbo administratie, leerbewerken,
verkooptechnniek, bouwtechniek, landbouw),
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo,
havo, vwo

Lager beroepsonderwijs
(las, lts, leao, lmo, lhno, lno),
praktijkonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool, technisch onderwijs, ito
Voorbereidend beroepsonderwijs
(vbo administratie, leerbewerken,
verkooptechnniek, bouwtechniek, landbouw),
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo,
havo, vwo

O3

O3

meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo (c- of d niveau)
vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg,
havo, vwo, (m)ulo, mms, hbs
mbo, hbo, wo-opleiding

meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo (c- of d niveau)
vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg,
havo, vwo, (m)ulo, mms, hbs
mbo, hbo, wo-opleiding

Anders, nl.: …………………………………………………………………

Anders, nl.: ……………………………………………………………

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naam van ouder/verzorger (1)………………………………………

Naam van ouder/verzorger (2) ……………………………………

Datum………………………………………………………………………………

Datum……………………………………………………………………………

Handtekening …………………………………………………………………

Handtekening ………………………………………………………………

Graag een kopie van legitimatie van het kind inleveren met dit formulier a.u.b.

