AANMELDINGSFORMULIER VOOR GROEP:
Gegevens leerling:

O = Aankruisen indien van toepassing

BSN-nummer: _____________________________

Roepnaam: ______________________________

Voornamen voluit: _______________________________________________________________________
Achternaam: ______________________________

O Jongen / O Meisje

Adres: ___________________________________
Postcode: _________________________________
Woonplaats: _______________________________
Geboortedatum: ____________________________
Geboorteplaats: _____________________________

Geboorteland: __________________________

Nationaliteit: ________________________________
Telefoon (vast): ______________________________

Geheim: O Ja / O Nee

Extra telefoon (bijv. familie): ______________________

(GSM-nummers invullen op blz. 3 bij verzorgers)

Datum per wanneer in NL: ______________________
Godsdienst: _________________________________

Gedoopt: O Ja / O Nee

Welke taal wordt er thuis gesproken? O Nederlands / O Dialect / O Andere taal nl. _______________________
O Vorige school / O Peuterspeelzaal / O KDV: ___________________________ Laatst bezochte groep: _______
Adres: _________________________________________

Naam leerkracht: _________________________

Postcode & woonplaats: ____________________________
Telefoon: _______________________________________
Zorgverzekeringsmaatschappij: ________________________ Zorgverzekeringsnr.: ______________________
WA-verzekering: O Ja / O Nee
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Bijzonderheden:
Gezinssamenstelling: Het gezin bestaat uit: O Vader / O Moeder en ..... kinderen.
Is er sprake van een eenoudergezin: O Ja / O Nee
Vermelding van alle kinderen in het gezin, te beginnen bij de oudste.
Naam: _____________________

Geb. datum: ________________

O Jongen / O Meisje

Naam: _____________________

Geb. datum: ________________

O Jongen / O Meisje

Naam: _____________________

Geb. datum: ________________

O Jongen / O Meisje

Naam: _____________________

Geb. datum: ________________

O Jongen / O Meisje

Medische gegevens:
Huisarts: __________________________________

Telefoon: __________________________

Adres: ____________________________________
Postcode & Woonplaats: _______________________
Gebruikt uw kind medicijnen?

O Ja / O Nee Zo ja, welke? _____________________________
_____________________________

Heeft uw kind één of meer allergieën? O Ja / O Nee Zo ja, welke? _____________________________
_____________________________
Heeft uw kind problemen met zien?

O Ja / O Nee

Horen? O Ja / O Nee

Spreken? O Ja / O Nee

Nadere toelichting: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Gegevens ouder(s)/ verzorger(s):
Verzorger 1:

Verzorger 2:

Voornaam: __________________________

Voornaam: ____________________________

Voorletters: _________________________

Voorletters: ___________________________

Achternaam: _________________________

Achternaam: ___________________________

Relatie tot kind: _______________________

Relatie tot kind: _________________________

GSM: _______________________________

GSM: _________________________________

Telefoon extra: ________________________

Telefoon extra: _________________________

(bijv. werk)

(bijv. werk)

E-mail: _______________________________

E-mail: _______________________________

Geboortedatum: _______________________

Geboortedatum: ________________________

Geboorteland: _________________________

Geboorteland: __________________________

Nationaliteit: __________________________

Nationaliteit: ___________________________

Burgerlijke staat: _______________________

Burgerlijke staat: ________________________

Naam van de hoogst
genoten opleiding: ______________________

Naam van de hoogst
genoten opleiding: _______________________

Diploma: O Ja / O Nee

Diploma: O Ja / O Nee

Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs: ____

Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs: ____

Leidt het bovenstaande tot een leerlinggewicht hoger dan 0, dan verklaren ouders zich akkoord met het
invullen van een aparte ouderverklaring hieromtrent.
Beroep: ______________________________

Beroep: _______________________________

Godsdienst: ___________________________

Godsdienst: ____________________________

Indien één van beide ouders/verzorgers op een ander adres woont heeft u hieronder de mogelijkheid om dit adres in
te vullen:
Naam verzorger: ___________________________
Adres: ___________________________________
Postcode: _________________________________
Woonplaats: _______________________________
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Op verzoek geven wij aan ouders een groepslijst met namen, adressen en niet-geheime telefoonnummers van de
leerlingen van de groep van hun kind. Dit i.v.m. afspreken e.d.
Ondergetekende wil O wel / O niet dat zijn of haar kind op deze lijst voorkomt.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling-administratie dat op
zijn/haar kind betrekking heeft.

Verklaring:
Wanneer over uw kind zorgen bestaan, verleent u, als ouders, na overleg en overeenstemming, in het belang van uw
kind alle medewerking aan eventueel benodigde, in het overleg concreet benoemde zorg en betrokken, in het overleg
concreet benoemde, instanties.
Wordt in het overleg geen overeenstemming bereikt, dan is de school mogelijk niet in staat het kind de zorg te
verlenen die het volgens school nodig heeft.
Ook verleent u, in het kader van een goede overdracht in relatie tot het kunnen bieden van passend onderwijs,
toestemming tot het opvragen van relevante informatie bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en tot het
verstrekken van relevante informatie aan de GGD en aan de begeleiders van de TSO, voor zover van toepassing.
Van schoolgaande kinderen verwachten wij dat zij zindelijk zijn. Zeker bij de kleutergroepen kan wel eens ‘een
ongelukje’ gebeuren, maar kinderen die niet zindelijk zijn, mogen door school worden geweigerd. Indien noodzakelijk
moet er, i.s.m. ouders en op basis van actieve ouderparticipatie van ouders, een zindelijkheidstraining worden opgezet.
In de tussentijd wordt in goed overleg afgesproken wie het kind wanneer verschoont. Primair zal dit niet een taak van
de groepsleerkracht zijn.
In de periode tussen het bereiken van de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden en de leeftijd van 4 jaar komt het kind, in
overleg met de leerkracht, maximaal 10 dagdelen wennen op school. Deze informatie wordt tijdens het intakegesprek
gedeeld met de ouders. Het intakegesprek vindt plaats, ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt.
Het doel van dit gesprek is om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen over uw zoon/dochter.
De startdatum wordt dan ook voorlopig vastgelegd. Na de wenmomenten zal tot definitieve plaatsing/aanname worden
overgegaan, mits de school de zorg voor het kind kan bieden.
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers, dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn en dat hun kind niet staat
ingeschreven bij een andere school.
Verder geven de ouders/verzorgers toestemming tot het plaatsen van foto’s waarop het kind herkenbaar in beeld is, op
de beveiligde website van de school.
Ze verklaren tevens, akkoord te gaan met de uitgangspunten, doelstellingen en regels van de school.
Datum: _________________________

Naam: ________________________________________
Handtekening: __________________________________
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