Aanmeldingsformulier
Leerlinggegevens
Achternaam
Roepnaam
Voornamen
Geboortedatum
Groep
Geslacht
Geboorteland
Geboorteplaats
Nationaliteit
Thuistaal
Burgerservicenummer
Adresgegevens:
Straat
Postcode, Woonplaats
Huistelefoon
Mobiel 1 /2
E-mailadres 1
E-mailadres 2
Gezindte
Huisarts
Medicatie / allergieën
Bijzonderheden
WA verzekerd
Naam vorige school
Groep vorige school
Peuterspeelzaal / KDV
Bij psz: Hoeveel dagdelen?
Andere kinderen
in het gezin

Belangstelling Opvang
Verzorgergegevens
Eén – oudergezin
Achterna(a)m(en)
Voorletters
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Relatie tot het kind
Burgerlijke staat
Straat (indien afwijkend)
Postcode, Woonplaats
Overige

Dit gedeelte niet invullen aub.
Ingeschreven door

Leerlinggewicht * op eerste schooldag
- 20
1/2/3/4/5/6/7/8
man / vrouw

1,2 – 0,3 – 0
Eerste schooldag
-

- 20

Kind aanwezig bij aanmelding
ja / nee
nr.
010 06 -

Extra: (moeder)
06 (vader)
@
@
PKN – RK – Chr. – Isl. – Hind. – Boedh.- Jod – geen - ….
Dr.
te Schiedam / …
Nee / Ja (bij toedienen op school: vul toestemmingsformulier in)
ja / nee

zorgverz.maatschappij

2/3
4/5
Roepnaam

VSO

Hoeveel jaar psz:

Geslacht
man / vrouw
man / vrouw
man / vrouw
man / vrouw
Ja / Nee

1
Ja (alleen kolom 1) / Nee

man / vrouw
-

te
doublure in groep:
te
0,5 jaar
1 jaar
1,5 jaar
Geboortedatum
NSO
Ja / nee
2
Vluchtelingenstatus

Ja / Nee

man / vrouw
-

moeder – vader – verzorger*

moeder – vader – verzorger*

gehuwd / samenwonend /alleenstaand

gehuwd / samenwonend / alleenstaand

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
O
O
O
ouder/verzorger 1

 (speciaal) basisonderwijs/
lager onderwijs
 (v)so-zmlk

O

 praktijkonderwijs/LWOO
 vmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg
(lbo/las/lts/leao/lhno/
ambachtsschool/
huishoudschool)

 meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in
een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
 mbo, hbo, wo-opleiding

O

ouder/verzorger 2

 (speciaal) basisonderwijs/
lager onderwijs
 (v)so-zmlk

O

 praktijkonderwijs/LWOO
 vmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg
(lbo/las/lts/leao/lhno/
ambachtsschool/
huishoudschool)

 meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in
een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
 mbo, hbo, wo-opleiding

Opleiding ouders / verzorgers 1
2
Beroep ouders / verzorgers
1
2
Artikel 7 bekostigingsbesluit WBO
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2. Het is zonder 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.
Verklaring
1. De ouder(s) / verzorger(s) maken wel / geen bezwaar tegen de
vrijwillige schoolfondsbijdrage*
Betaling in 1 / 2 termijnen
* indien de vrijwillige ouderbijdrage niet tijdig wordt voldaan kan uw kind worden
uitgesloten van de schoolreis.

2. De ouder(s) / verzorger(s) maken wel / geen bezwaar tegen het publiceren van foto’s van hun
kind(eren) op de website en sociale media van de school of plaatselijke media.
3. De ouder(s) / verzorger(s) geven wel / geen toestemming voor het verstrekken van pijnstillers
(kinderparacetamol).
4. De ouder(s) / verzorger(s) verklaren door ondertekening op de hoogte te zijn van hun
verantwoordelijkheid om de school tijdig en volledig te informeren over noodzakelijke medische
informatie betreffende hun kind.
5. De ouder(s) / verzorger(s) verklaren door ondertekening op de hoogte te zijn van het reglement
privacy en het gedragsprotocol en pestprotocol welke op school ter inzage liggen.

6. U verklaart bij ondertekening dat uw kind niet ingeschreven staat bij een andere school.
7. U verklaart dat u de school op de hoogte houdt van wijzigingen van contactgegevens.
8. Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het ontvangen van de digitale nieuwsbrief.
9. Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen
in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
10. Bij ondertekening verklaar ik dat ik me als ouder/verzorger zal houden aan de schoolafspraken en dat
ik het goede voorbeeld zal zijn voor mijn en andere kinderen.
Schiedam,

-

- 20

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

