In te vullen door de school
Formulier binnen op:

Ingeschreven per:

Ingevoerd in Esis op:

Ingedeeld in groep:

Bevestiging van ontvangst verstuurd op:

Burgerservicenummer:
Achternaam kind:
Roepnaam:

aanmeldformulier

Voornamen:
Geboortedatum:
Geslacht

-

Jongen

Meisje

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Geheim

Ja

Nee

Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Per wanneer in Nederland (indien van toepassing):

-

-

Kerkelijke gezindte:
Gewenste plaatsing per:
Plaatsing

Vanaf 4e verjaardag

Naam evt. vorige school:

In groep:
Groep:

Volgt daar onderwijs sinds:

Naam broer / zus:

Geb.dat.:

-

-

Naam broer / zus:

Geb.dat.:

-

-

Naam broer / zus:

Geb.dat.:

-

-

Opmerkingen

Huisarts:
Telefoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Zorgverzekeraar:

Nummer:

W.A.-verzekering

Ja

Nee

Gebruikt het kind medicijnen

Ja

Nee

Indien ja; welke:
Overige algemene en medische gegevens die van belang zijn voor de school:

Extra contactpersoon indien u zelf (als ouder-s-) niet bereikbaar bent:
Relatie t.o.v. het kind:
Telefoonnummer:

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Relatie tot kind (vader / moeder / anders):
Achternaam (meisjesnaam):
Voorna(a)m(en):
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer geheim

Ja

Nee

Ja

Nee

Emailadres:
Geboortedatum:

-

-

-

Geboorteland:
Nationaliteit:
Beroep:
Kerkelijke gezindte:
Burgerlijke staat:
Telefoon werk:
Eenoudergezin

Ja

Nee

Vluchtelingenstatus

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

-

Artikel 7 van het bekostigingsbesluit Wet Basisonderwijs
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel leerlingenadministratie dat op zijn/haar 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
Met de ondertekening van dit aanmeldformulier verklaren wij/ verklaar ik dat alle hiervoor vermelde gegevens juist zijn.

NB. Bij aanvang van de eerste schooldag in groep 1/2 dient het kind (overdag) zindelijk te zijn.

Plaatsnaam:

vader

verzorgster/verzorger,

Plaatsnaam:

moeder

(handtekening)

datum:

vader

verzorgster/verzorger,

(handtekening)

01-08-2019

moeder

datum:

