Aanmeldformulier

Beukenrode 0

Cluster 0

Distelweg 0

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht m / v**
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Land van Herkomst
Datum in Nederland
Land van Herkomst verz. 1
Land van Herkomst verz. 2
Achternaam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Thuistaal
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Adres leerling
Straat en huisnummer
Postcode
Telefoon thuis

Plaats
Geheim ja / nee**

Naam peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf
Is er sprake van VVE indicatie: ja / nee**
Ik geef wel/geen** toestemming aan school om contact te hebben met de psz/kdv
Naam school van herkomst
Adres school van herkomst
Volgt onderwijs sinds

tel.:
schoolloopbaan:

Gezin
Aantal kinderen gezin
Plaats van kind in gezin
Broertje/zusje van
Zie ook ommezijde!

Noodnummer
Naam noodnummer

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Roepnaam

Roepnaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht M / V**

Geslacht M / V**

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Beroep

Beroep

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon werk

Telefoon werk

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Relatie tot kind Vader/Moeder/…….

Relatie tot kind Vader/Moeder/…….

indien afwijkend van leerling

indien afwijkend van verzorger 1

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Geheim ja / nee**
E-mail

Geheim ja / nee**
E-mail

Eventuele opmerkingen die van belang zijn voor het onderwijs aan uw kind:

Ouderlijk gezag: ja / nee**

Ouderlijk gezag ja / nee**

Vluchteling ja / nee**

Vluchteling ja / nee**

Eenoudergezin ja / nee**
Ondertekening

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening
Datum

Handtekening
Datum

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
* de directie en teamleden van de school
* de inspectie van het basisonderwijs
* de rijksaccountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel
van de leerlingadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
** doorhalen wat niet van toepassing is.

