aanmeldingsformulier
 Informatie over uw kind
achternaam van uw kind …………………………………………………………………………………………..……………….…………..………………….….……………..
voorvoegsels

……………………………….………… roepnaam ………………………………..…………………………………………..………….…………………

voornamen ………………………………………………………. ……………………………………………..…………….…………. ……….………….……….………………….
jongen/meisje *
adres

geboortedatum ……../……….…../……….….. te …………………………………………..………………..………………………..

…………………………………………………………………………………..………

woonplaats

…………………………..………

huisnr. …..…...

Postcode ……….………………………..

telefoon …………………………………………….…..…… geheim nummer ? Ja/Nee*

Burgerservicenummer (BSN) (zie de zorgpas) ………………………………………………………
nationaliteit

………………………….……………..…………

godsdienst ………………………………………..………….. gedoopt? Ja/Nee*

Land van herkomst van Vader (indien anders dan Nederland) ………………………………………………………………………………..…………………..……
Land van herkomst van Moeder (indien anders dan Nederland) ……………………………………………………………………………..…..…………….………


Bezocht uw kind een peuterspeelzaal/maakte uw kind gebruik van de kinderopvang/zat uw kind al op een andere basisschool ?
Wilt u hieronder de naam en het adres vermelden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..….………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……….…………



Mogen wij informatie opvragen bij de basisschool/ peuterspeelzaal/kinderopvang over de ontwikkeling van uw kind?



In welke groep zat uw kind op de basisschool? …………..……. Naam van de directeur ….………………………………………..….……………………



Is uw kind gedoubleerd op de basisschool ? Ja/Nee* Zo ja, in welke groep …………………………………………………………..…..…………



Uit hoeveel kinderen bestaat uw gezin? …………….. kinderen



Wilt u de naam en de geboortedatum vermelden van de overige kinderen uit uw gezin?
……………………………………………………………………………………………

……..……./………./……….……..…..

……………………………………………………………………………………………

………….…./………./………….……..

……………………………………………………………………………………………

…………..…./………./………………..

Ja/Nee*

*doorhalen, wat niet van toepassing is
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 informatie over de ouders/verzorgers
De onderstaande vragen zijn van belang om vast te stellen hoeveel leerkrachten aan een school verbonden mogen zijn. We beseffen
dat sommige vragen een inbreuk kunnen maken op uw privacy. Toch zijn deze antwoorden voor ons erg belangrijk. Er wordt
zorgvuldig met deze gegevens omgesprongen.
Gegevens van verzorger 1:
Achternaam (zo mogelijk ook de meisjesnaam):

Gegevens van verzorger 2:
Achternaam(zo mogelijk ook de meisjesnaam):

Voornaam:

Voornaam:

Voorvoegsels:

Voorvoegsels:

Voorletters:

Voorletters:

Adres (indien afwijkend van het adres van uw kind):

Adres (indien afwijkend van het adres van uw kind):

Relatie tot kind: vader/moeder/voogd/verzorger*

Relatie tot kind: vader/moeder/voogd/verzorger*

Burgerlijke staat van de verzorgers: gehuwd / gescheiden / samenwonend / anders*:
Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Beroep:

Beroep

Hoogst genoten opleiding: ____________________

Hoogst genoten opleiding: ____________________

Diploma behaald? Ja/Nee*

Diploma behaald? Ja/Nee*

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen
opleiding: _____

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen
opleiding: _____

Naam van de school waar diploma behaald is:
_________________________________________

Naam van de school waar diploma behaald is:
_________________________________________

Jaar waarin het diploma behaald is: ___________

Jaar waarin het diploma behaald is: ___________

Mobiele telefoonnummer:

Mobiele telefoonnummer:

E-mailadres:

E-mailadres:

Extra telefoonnummer in geval van nood:
Naam: ____________________________________
Telefoonnummer: ___________________________

Extra telefoonnummer in geval van nood:
Naam: ____________________________________
Telefoonnummer: ___________________________

In te vullen door de school:
Opleidingscategorie weging:
O basisonderwijs of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bb/kb
O overig vo en hoger

In te vullen door de school:
Opleidingscategorie weging:
O basisonderwijs of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bb/kb
O overig vo en hoger

*doorhalen, wat niet van toepassing is
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 gezondheid en ontwikkeling
Naam van de huisarts van uw kind (eveneens adres, indien de arts niet in de gem. Oisterwijk woont)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………..

Medische bijzonderheden
Is uw kind ergens allergisch voor?
Zo ja, waarvoor?
Volgt uw kind een dieet, of mag het bepaalde voedingsmiddelen
niet hebben?
Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, welke?
Is er in de voorschoolse periode bijzonder onderzoek gedaan
door b.v. de kinderarts, psycholoog, logopedie, fysiotherapie,
ambulante begeleiding of anders?
Zijn er overige medische zaken die voor de school van belang zijn
(zoals cara, motoriek, spraak, gezichtsvermogen)
Ontwikkelingsverloop (onderstaande vragen zijn voor school belangrijk om goed in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van
uw kind
Zijn er speciale opvoedingsproblemen die van invloed zijn op de
ontwikkeling van uw kind op school ?
Bijzonderheden bij het spelen
(o.a. concentratie, zelfstandigheid)
Bijzonderheden in de taalontwikkeling
(o.a. woordenschat, moment van beginnen te praten)
Bijzondere gebeurtenissen die in het kinderleven hebben
plaatsgevonden
Dyslexie in de familie
Bijzonderheden in gedrag
(zoals overactief, teruggetrokken………)
Bijzonderheden in contacten met anderen

Ruimte voor toelichting

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

……………………………………………………….………………..………………………………………………………………………..…………………………………..…….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………..…………………………………..…………
……………………………………………………….………………..………………………………………………………………………..…………………………………..…….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………..…………………………………..…………
……………………………………………………….………………..………………………………………………………………………..…………………………………..…….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………..…………………………………..…………
……………………………………………………….………………..………………………………………………………………………..…………………………………..…….…..
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de onkosten te betalen voor de buitenschoolse activiteiten en de schoolreis.
(Nadere informatie hierover vindt u op onze website/schoolgids)

 Internet gebruik





We gaan er mee akkoord dat ons kind op school eventueel een e-mailadres krijgt en daarvan gebruik maakt.
Ja/Nee*
De digitale nieuwsbrief is een zeer belangrijk communicatiemiddel voor school, naar ouders. We gaan akkoord met
aanmelding voor de digitale nieuwsbrief en zullen deze eens in de veertien dagen, op donderdag, ontvangen.
Ja/Nee*
We gaan er mee akkoord dat de school informatie (bijv. in de vorm van een werkstuk) waaraan ons kind gewerkt kan hebben
via internet verspreidt. Op de schoolwebsite en onze pagina’s op social media nemen we foto’s en filmpjes op van vieringen,
school- en spelsituaties. Wij gaan daarmee akkoord.
Ja/Nee*
Wij gaan ermee akkoord geen bezwaar te hebben tegen het maken van video-opnames t.b.v. studie en begeleiding. Ja/Nee*

 wettekst m.b.t. bekostiging primair onderwijs/privacy



Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn
kind betrekking heeft. (Na aanmelding ontvangt u eenmalig een overzicht ter controle).
Het is zonder de toestemming van de ouders/verzorgers niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de
administratie ter kennis brengt van anderen dan diegenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school
en het onderwijs te ontvangen

 verklaring
de Heer/Mevrouw* ………………………………………………..………………………….. verklaart dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn en dat
hun kind op de datum van toelating niet staat ingeschreven op een andere school. De gegevens van dit aanmeldingsformulier zullen
vertrouwelijk worden behandeld.
De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden, of
dat een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader van de zorgplicht.
Datum aanmelding: Moergestel, …………../…………../201……

…………………………………………………………………...… / …………….…...………………..………………………. (handtekening van beide ouders, voogd of verzorgers*)

In te vullen door de school:
Datum aanmelding door de school ontvangen: Moergestel, …………../…………../201……

……………………………………………………………………………………………………………….. (handtekening van de directeur)
De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft
ontvangen. U ontvangt een bericht ter bevestiging van de inschrijving.
Zodra u dat bericht heeft ontvangen, is uw kind ingeschreven op school.

Wilt u aan dit aanmeldingsformulier toevoegen:





Óf een kopie van het document van de belastingdienst, waarop het Burgerservicenummer van uw kind vermeld is
Óf een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind
Óf een kopie van de zorgpas van uw kind, waarop het Burgerservicenummer van uw kind vermeld is
Óf een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister van uw kind

* doorhalen wat niet van toepassing is
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