Aanmeldformulier nieuwe leerling OBS De Toverlaars
Leerling gegevens
Achternaam kind

Roepnaam

Voornamen
Voorvoegsel
Geadopteerd

Straatnaam
(j/n)

Huisnummer

BSN-nummer

Postcode

Geslacht (m/v)

Woonplaats

Geboortedatum

Gemeente

Geboorteplaats

Land

Geboorteland
Nationaliteit 1

Telefoonnummer

Nationaliteit 2

Geheimnummer

In Nederland sinds

Mobiel

Geloof

Geheim

Extra telefoonnr. 1

Nummer van

Extra telefoonnr. 2

Nummer van

(j/n)

(j/n)

* Indien het gegevens betreft van een kind jonger dan drie jaar zal er een herijking plaatsvinden als de
leerling drie jaar is.
Gegevens verzorgers
Verzorger 1
Verzorger 2
Roepnaam

Roepnaam

Voorvoegsel

Voorvoegsel

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht (m/v)

Geslacht (m/v)

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit 1

Nationaliteit 1

Nationaliteit 2

Nationaliteit 2

Thuistaal

Thuistaal

Geloof

Geloof

Vluchtelingenstatus

(j/n)

Vluchtelingenstatus

Vervolg gegevens verzorgers
Verzorger 1

Verzorger 2

Straatnaam

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Gemeente

Gemeente

Land

Land

Geheimadres

(j/n)

Telefoon
Geheimnummer

Geheimadres

(j/n)

Geheimnummer

(j/n)

Mobiel
(j/n)

Geheimnummer

Telefoon werk

Telefoon werk

Email adres

Email adres

Beroep

Beroep

Opleiding

Opleiding

Opleiding gevolgd in

Opleiding gevolgd in

Eén ouder gezin

Eén ouder gezin

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Wettelijk gezag

(j/n)

Telefoon

Mobiel
Geheimnummer

(j/n)

(j/n)
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Wettelijk gezag

(j/n)

(j/n)
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Huidige gezinssamenstelling
Aantal kinderen in het gezin

jongens

meisjes

Hoeveelste kind in het gezin
Reeds broers en/of zussen
op school

broers

zussen

Leidt één van de ouders of leiden beide ouders:
Een schippersbedrijf of deed/deden hij/zij dat en verblijft het kind in een pleeggezin of internaat
Niet
Pleeggezin
Internaat
Een trekkende bestaan als bedoeld in het besluit trekkende bevolking WBO
Niet
Pleeggezin
Internaat
Voor gescheiden ouders:
Datum echtscheiding
Bij wie woont het kind

Moeder

Vader

Is er een bezoekregeling

Ja

Nee

Wie draagt het ouderlijk gezag

Moeder

Vader

Wie is de gezinsvoogd

beiden

telefoon

Kopie van de bes gezag toevoegen.
Belangrijke medische gegevens
Naam huisarts

Telefoonnummer

Medicijngebruik

Medicijngebruik op school

Reden gebruik

Bekend bij het kind, gezin of familie

Toelichting

Leesproblemen / dyslexie
Rekenproblemen / dyscalculie
Ontwikkelingsvoorsprong /
hoogbegaafdheid
Gedragsproblematiek
Ontwikkelingsachterstand
Logopedie, spraak-taalprobleem
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Motorische problematiek
Allergieën
Andere problematieken

Heeft uw kind een traumatische ervaring
meegemaakt?

 niet van toepassing

Gegevens hulpverlenende instantie(s)
1

2

Naam hulpverlenende instanties
Adres
Plaats
Telefoon
Contactpersoon
Heeft uw kind een ondersteuningsarrangement ?  ja
Toelichting:
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 nee
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 niet van toepassing

(Voor)schoolse achtergrond
Uw kind wordt aangemeld voor groep
Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?

o ja

o nee

o ja

o nee

o ja

o nee

o ja

o nee

Naam kinderdagverblijf
Plaats kinderdagverblijf
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
Naam peuterspeelzaal
Plaats peuterspeelzaal
Heeft uw kind deelgenomen aan een VVE
programma?
Zo ja, hoeveel dagdelen
Gaat uw kind naar een gastouder?
Naam gastouder
Indien uw kind van een andere basisschool komt:
Naam van de school
Straatnaam
Postcode
Plaats
Gemeente
Naam directeur
Telefoon
Zit daar nu in groep
Nog bijzondere gegevens vermelden
Bijzonderheden ouders/familie

Overige bijzonderheden
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U verklaart dat u
- de gegevens naar waarheid hebt ingevuld.
- de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijft / respecteert.
- daarvoor de schoolgids hebt gelezen.
- Indien dit aanmeldformulier wordt ingeleverd voordat de betreffende leerling 3 jaar en 10
maanden is, zal de schoolleiding dit formulier in de administratie bewaren. Op het moment dat
de leerling 3 jaar en 10 maanden is, zal er een intakegesprek ingepland worden voor de
daadwerkelijke toelating van deze leerling
- akkoord gaat met de opname van de verstrekte gegevens in onze leerlingadministratie en het
aanleggen van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem op onze school.
- toestemming geeft voor video-interactie t.b.v. de leerkracht voor begeleiding van de groep.
- toestemming verleent aan de directie van de school om contact op te nemen met de vermelde
basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere vermelde instanties. Deze inlichtingen
betreffen alleen aspecten die voor onze school van belang zijn om uw kind adequaat te kunnen
plaatsen, begeleiden en ondersteunen.
- op de hoogte bent van het feit dat onze school een vrijwillige ouderbijdrage vraagt.
- instemming verleent voor aanvullend onderzoek, collegiale consultatie en bespreking in het
ondersteuningsteam zodat onze school de eventuele ondersteunings-behoefte goed in beeld
kan brengen.
! Privacy voorkeuren: *keuze maken = doorhalen
- Wel / geen * toestemming geeft voor publicatie van beeldmateriaal op PARRO (beveiligde AVG
schoolomgeving).
- Wel/geen* toestemming voor publicatie van foto’s voor nieuwsbrief.
- Wel/geen* toestemming voor publicatie van foto’s voor schoolgids.
- Wel/geen* toestemming voor publicatie beeldmateriaal social media.
- Wel/geen* toestemming voor publicatie beeldmateriaal voor nieuwsbrief.
Bij het verwerken van deze gegevens dienen wij ons te houden aan AVG.
De verzorgers verplichten zich veranderingen ten aanzien van bovenstaande gegevens zo snel mogelijk
door te geven aan de directie van onze school.
Gaat u uw kind op meerdere scholen aanmelden?
Ondertekening
Verzorger 1
Datum

o ja

o nee

Verzorger 2
Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

Na aanmelding zal onze school binnen zes weken (met uitloop van vier weken) het besluit nemen
deze aanmelding om te zetten naar een inschrijving.
De directie
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