Kind 3 jaar of ouder

AANMELDFORMULIER
<logo school>

School waarvoor u uw kind aanmeldt

*

Koningin Beatrixschool

Basisgegevens kind
*

Achternaam
*

Tussenvoegsel
*

Voorletters
*

Voornamen
*

Roepnaam
*

Geslacht

jongen / meisje

*

Datum naar school

Geboortedatum
*

Geboorteland
*

Voertaal thuis

Nationaliteit
*

Burgerservicenummer (1)
*

Straat + Huisnummer
*

Postcode
*

Woonplaats
*

Geheim nummer

Telefoonnummer

Overige gegevens kind
Gezinssamenstelling:

Ja / Nee
Ja / Nee

vader
moeder

Ja / Nee

Oudere broers/zussen
Jongere broers/zussen

Bijzonderheden

Indien gescheiden, kind wonend bij
Heeft broertje / zusje op school
Zijn er vermoedens dat extra
ondersteuning voor het kind nodig is? En
zo ja, wat?
Vorige school / opvang
Vorige school / opvang

*
* Ja / Nee

* geen/kinderopvang/voorschool/peuterwerkplaats
basisschool/anders

Naam
Straat + Huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
VVE-verklaring
Hoeveel jaar op vorige school/opvang
Indien school: huidige groep
Extra hulp gehad
Bijzonderheden

Oudste in groep

Ja / Nee

(indien ja, kopie meeleveren)

*
*
* Ja / Nee

Basisgegevens ouder / verzorger 1
Relatie tot het kind
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Geboorteland
Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats

* vader / moeder / ouder anders / verzorger / voogd
*
*
*
*

Nationaliteit

*

Telefoonnummer
Mobiele telefoon

Geheim nummer

Ja / Nee

Geheim nummer

Ja / Nee

Emailadres
Gezinssituatie

* Eenouder gezin / Ouderlijk gezag / Co-ouderschap

Vluchtelingenstatus

* Ja / Nee

Basisgegevens ouder / verzorger 2
Relatie tot het kind
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Geboorteland

* vader / moeder / ouder anders / verzorger / voogd
*
*
*
*

Nationaliteit

*

Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiele telefoon

Geheim nummer

Ja / Nee

Geheim nummer

Ja / Nee

Emailadres
Gezinssituatie

* Eenouder gezin / Ouderlijk gezag / Co-ouderschap

Vluchtelingenstatus

* Ja / Nee

Wie te bellen in geval van nood
Naam
Telefoonnummer

*
*

(ouders worden als eerste gebeld, maar bij geen gehoor bellen we naar onderstaand persoon/personen)
*
*

* =verplichte invoer
De ouders/verzorgers verklaren hierbij dat alle vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
De ouders/verzorgers verklaren hierbij dat de op dit formulier aangemelde leerling niet is
aangemeld of ingeschreven op een andere school.
Ondertekening ouder / verzorger 1

Datum
Plaats

Ondertekening ouder / verzorger 2

Er is pas sprake van aanmelding als alle handtekeningen zijn gezet.
1 - U bent verplicht bij dit aanmeldingsformulier een kopie van het officiële document van de belastingdienst, waarop het Burgerservicenummer van uw kind staat vermeld te tonen. Een kopie van een eigen identiteitskaart
van uw kind of een kopie van het eigen paspoort van uw kind of een uittreksel van het geboorteregister waar het sofinummer van uw kind op vermeld staat, mogen ook. Eventueel mag u ook een kopie van de inschrijving
van uw ziektekostenverzekering, waarop het Burgerservicenummer (sofinummer) van uw kind staat vermeld.
Verklaring van de 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 rijks accountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de algemene verordening gegevensbescherming. Elke ouder / verzorger heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling
administratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft.

Vervolg inschrijfprocedure:

Voordat wij uw kind op school kunnen inschrijven, volgt eerst een intakegesprek. U wordt hiervoor uitgenodigd als uw zoon of dochter ongeveer 3 jaar
en 9 maanden oud is. Ter voorbereiding op dit gesprek verzoeken we u het intakeformulier in te vullen. Uw kind is hiermee nog niet toegelaten tot school.
Het formulier wordt gebruikt om te onderzoeken of te beoordelen of uw kind kan worden toegelaten. Indien dit het geval is ontvangt u het inschrijfbewijs
binnen tien werkdagen.

