
 

Aanmeldformulier          Beukenrode 0   Cluster 0   Distelweg 0   
Personalia leerling

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht m / v**

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer *

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer:

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling

nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

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 Plaats

Telefoon thuis Geheim   ja / nee**

Gegevens vorig onderwijs:

Naam peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf

Is er sprake van VVE indicatie:   ja / nee**

VVE programma:

VVE duur (maanden)

Ik geef wel/geen** toestemming aan school om contact te hebben met de psz/kdv



Naam school van herkomst

Adres school van herkomst tel.:

Volgt onderwijs sinds schoolloopbaan:

Gezin

Aantal kinderen gezin

Plaats van kind in gezin

Broertje/zusje van

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** Geheim   ja / nee**

E-mail E-mail

Wettelijk gezag:   ja / nee** Wettelijk gezag   ja / nee**

Vluchteling   ja / nee** Vluchteling   ja / nee**

Eenoudergezin   ja / nee**

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



Privacy-voorkeuren

Toestemming voor gebruik foto's en video's van uw kind:

Adressenlijst O Geen toestemming O Toestemming

Schoolgids en schoolkalender O Geen toestemming O Toestemming

website van de school O Geen toestemming O Toestemming

(digitale) nieuwsbrief O Geen toestemming O Toestemming

social media O Geen toestemming O Toestemming

Parro app O Geen toestemming O Toestemming

Aanmelden TSO Leerling maakt wel/geen** gebruik van TSO

Kosten TSO voor een schooljaar

De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen € 150,-- op jaarbasis. 

U krijgt hiervoor in september via Schoolkassa een betaalverzoek en er is de

mogelijkheid om in meerdere termijnen te betalen.

Abonnementsvorm Prijs per maand prijs per jaar (10 mnd)

Wekelijks gebruik TSO  €  15.--  €   150.--

Het abonnement geldt voor het gehele schooljaar (40 weken = 10 maanden).

Deze aanmelding geldt voor de gehele basisschoolperiode van groep 1 tot en met 8. 

U betaalt per schooljaar. Tenzij u vroegtijdig uitschrijft. Het bedrag zal worden verrekend.

De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen € 150.-- op jaarbasis.

Voor uw betekent dit dat "overblijfgeld" verschuldigd is vanaf de maand volgend

op de maand waarin uw kind op school is gekomen.

Betaling geschiedt via een betaalverzoek vanuit schoolkassa. Dit verzoek ontvangt u via uw

persoonlijke parro-account

Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1 Naam verzorger 2

Handtekening Handtekening

Datum 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.


