AANMELDFORMULIER 2018-2019
(volledig invullen a.u.b.)
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum (dd-mm-jj)

Geslacht

Burgerservicenummer (BSN)*

Geboorteplaats

Eerste Nationaliteit

Geboorteland

Tweede Nationaliteit

n.v.t.

n.v.t.

Datum in Nederland

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Geheim

HUISARTS EN MEDISCH

Man / Vrouw

Ja

Nee

GEZIN

Naam huisarts

Geboortedata
broertjes/zusjes

Adres

Thuistaal

Woonplaats

Noodnummer 1

Medicijnen

Noodnummer 1 naam

Allergie

Noodnummer 2

Producten die kind niet mag

Noodnummer 2 naam

VOORGESCHIEDENIS
Naam PSZ en/of kinderopvang

n.v.t.

Naam VVE programma

n.v.t.

Is ingeschreven geweest bij een andere school

Ja / Nee

n.v.t.

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op
zijn kind betrekking heeft.
*TOELICHTING Burgerservicenummer (BSN)
Het burgerservicenummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind;
- het geboortebewijs van uw kind;
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.

Zie ook ommezijde!
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PERSONALIA

OUDER / VERZORGER 1

OUDER / VERZORGER 2

Man / Vrouw

Man / Vrouw

Relatie tot kind

Vader/Moeder/Anders:

Vader/Moeder/Anders:

Wettelijk gezag

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Indien afwijkend van leerling:

Indien afwijkend van leerling:

Achternaam (+ meisjesnaam)
Voorletters
Geslacht

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Beroep
Hoogst genoten opleiding of
diploma
Diploma behaald
Indien nee, aantal jaren onderwijs
binnen opleiding
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Burgerlijke staat

Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Eventuele opmerkingen:





Ondergetekenden geven toestemming voor vermelding van adresgegevens
en telefoonnummer op de leerlingenlijst.
Indien van toepassing geven ondergetekenden toestemming voor opvragen:
van gegevens van het kind bij de peuterspeelzaal/kindcentrum.

ja

nee

ja

nee

-

van gegevens van het kind bij de jeugd gezondheidszorg (JGZ) en

ja

nee

-

van gegevens van het kind bij de schoolbegeleidingsdienst (SBD).

ja

nee

ja

nee

Ondergetekenden gaan ermee akkoord dat de school in voorkomende gevallen,
in de geest van onderstaande, beeldmateriaal van de leerlingen maakt.
Te denken valt aan foto’s of video’s van schoolactiviteiten zoals vieringen, schoolreizen,
schoolkampen en onderwijsactiviteiten in de groepen. Publicatie van beeldmateriaal
kan via alle media plaatsvinden. De school ziet er op toe dat het beeldmateriaal dat ter
inzage komt steeds zo is dat de afgebeelde personen niet in verlegenheid worden gebracht.
ONDERTEKENING Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 1

ONDERTEKENING Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum
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