AANMELDINGSFORMULIER
Heeft u reeds een kind dat onze school bezoekt of een kind dat ingeschreven staan JA/NEE

Zo ja:

Naam: ……………………………….. geb.datum: …………………….

Oude Kerkstraat / Poortstraat / ingeschreven

Naam: ……………………………….. geb.datum: …………………….

Oude Kerkstraat / Poortstraat / ingeschreven

LET OP! Dit formulier heeft twee zijden s.v.p. beide zijden invullen
Datum: ………………………………………..
GEGEVENS VAN HET KIND:
Burgerservicenummer: …. ……………………………………
Achternaam: ……………………………………………………

Roepnaam: ……………………………………………

Voornamen: …………………………………………………….

Geslacht: Jongen / Meisje

Geboortedatum: ………………………………………………

Geboorteplaats: ……………………………………….

Geboorteland: …………………………………………………

Nationaliteit: …………………………………………...

Straatnaam: ……………………………………………………

Huisnummer: …………………………………….……

Postcode: ………………………………………………………

Woonplaats: ………………………………………….

Telefoonnummer thuis: ..…………………………………….
Bijzonderheden/Opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dit gedeelte niet invullen, is bestemd voor de school administratie

Plaatsing

Intakepakket

Wachtlijst

Geplaatst in de groep van

Wachtlijst buiten de wijk

Melding DMO

Bevestigingsbrief

Melding vorige school

Ingevoerd Parnassys

Melding Bron

Z.O.Z.!

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS
OUDER / VERZORGER 1 (persoon met dezelfde achternaam als het kind):
Voornaam: ………………………

Voorletters: ………....

Achternaam: …………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………

Nationaliteit: ………………………….………………

Geboorteplaats: ……………………………………………....

Geboorteland: …………………………………………

E-mail adres: ………………………………………………….

Mobiel: ………..………………………………………..

Opleiding: ………………………………………………………

Diploma behaald ja/nee

Zo nee hoeveel leerjaren:

……………………..

Burgelijke staat: …………………………………………

Beroep: ……………………………………………….
Relatie tot kind: ……………………………………..

OUDER / VERZORGER 2
Voornaam: ………………………

Voorletters: ………....

Achternaam: …………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………

Nationaliteit: ………………………….………………

Geboorteplaats: ……………………………………………....

Geboorteland: …………………………………………

E-mail adres: ………………………………………………….

Mobiel: ………..………………………………………..

Opleiding: ………………………………………………………

Diploma behaald ja/nee

Zo nee hoeveel leerjaren:

……………………..

Beroep: ……………………………………………….

Burgelijke staat: …………………………………………

Relatie tot kind: …………………………………

Huisarts: ……………………………………………………….

Tel.nr. huisarts: ……………………………………….

DYSLEXIE ONDERZOEK
Vanwege het feit dat wij op onze school veel aandacht besteden aan kinderen die een mogelijk risico lopen achter
te blijven in hun leesontwikkeling vinden wij het als school belangrijk te weten of er mogelijk dyslexie in de familie
voorkomt. (s.v.p.aanvinken wat van toepassing is).
0
0

ja er komt dyslexie voor in de familie
nee er komt geen dyslexie voor in de familie

Wij houden ons aan de volgende wettelijke voorschriften:
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling-administratie dat op zijn
kind betrekking heeft.
2. Het is zonder de toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter
kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het
onderwijs te ontvangen.
3. De ouders verklaren dat de leerling binnen een periode van 4 maanden voorafgaand aan de vierde verjaardag niet op
een andere school of instelling voor onderwijs staat ingeschreven. De ouders gaan akkoord met de hoogte van de in de
schoolgids vermelde vrijwillige ouderbijdrage en zullen dit bedrag ook t.z.t. overmaken op de rekening van de
ouderraad (u ontvangt hierover bericht).
Handtekening ouders / verzorgers
1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………………….

