Aanmeldformulier voor een Skipov basisschool
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier toelating van het vermelde kind op de basisschool hieronder ingevuld.
U dient het aanmeldformulier, zo mogelijk, minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in (of voor de gewenste startdatum van het kind).
U bent verplicht het aanmeldfomulier te ondertekenen, en bij het intakegesprek een bewijsstuk voor het BSN-nummer te tonen* (zie toelichting op laatste pagina).

In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)
Aanmelding voor basisschool:
Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld?

Ja

/

Nee

Zo ja, welke?

PERSONALIA KIND
Voorna(a)m(en) kind

Roepnaam kind

Achternaam kind

Geslacht

man / vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN-nummer*
(zie toelichting op laatste pagina)

Geloofsovertuiging

Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
(indien van toepassing)

Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland
(indien van toepassing)

Land van herkomst moeder

Land van herkomst vader

Op welk adres staat het kind ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)?
Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
(waarop de 1e contactpersoon het
beste bereikbaar is)

Adres geheim

Ja

/

Nee

Heeft uw kind reeds broer(s) en/of zus(sen) op deze basisschool?

Telefoonnummer geheim
Ja

/

Ja

/

Nee

Nee

Zo ja, wilt u hieronder dan de voor- en achternaam van de broer(s) en/of zus(sen) invullen, die op deze basisschool zitten?
Broer of zus

Broer of zus

Broer of zus

Broer of zus

HUISARTS EN MEDISCH
Naam huisarts/praktijk

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Ja

Medicijngebruik
(bij gebruik van medicijnen
hanteren wij het Medisch
handelingsprotocol, zie website)

/

Nee

Indien ja , welke medicijnen:

Allergie

Overige bijzonderheden
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PERIODE VOOR DEZE BASISSCHOOL
Is ingeschreven (geweest) bij peuterspeelzaal/kinderopvang

Ja / Nee

Zo ja, welke peuterspeelzaal / kinderopvang
Vroeg- en Voorschoolse
Educatie
Verwacht u dat uw kind extra
ondersteuning nodig heeft?

Is ingeschreven geweest bij
een andere school

Zo ja, welk programma
Ja

Ja

Ja

/

/

/

Nee

Nee

Indien ja, waarom?

Nee

INDIEN AFKOMSTIG VAN ANDERE SCHOOL
Datum waarop kind
voor het eerst naar school ging
Naam school van herkomst

Plaats school van herkomst

In welke groepen uw kind heeft gezeten (bv. 1-2-3 of

1-2-3-3-4)

PERSONALIA OUDER/VERZORGER 1

PERSONALIA OUDER/VERZORGER 2

Deze ouder/verzorger wordt gezien als 1e contactpersoon/aanspreekpunt
Eenoudergezin?

Ja

/

Nee

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Voornaam

Voornaam

Geslacht man / vrouw
Relatie tot kind vader / moeder / anders, nl …......
Wettelijk gezag

Ja

/

Nee

Geslacht man / vrouw
Relatie tot kind vader / moeder / anders, nl …......
Wettelijk gezag

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Vluchtelingenstatus

Ja

/

Nee

Vluchtelingenstatus

Thuistaal

Thuistaal

Beroep

Beroep

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Telefoonnummer werk
geheim Ja / Nee

Telefoonnummer werk
geheim Ja / Nee

Telefoonnummer mobiel
geheim Ja / Nee

Telefoonnummer mobiel
geheim Ja / Nee

Telefoonnummer thuis
geheim Ja / Nee

Telefoonnummer thuis
geheim Ja / Nee

E-mail

E-mail

Ja

/

Nee

Ja

/

Nee

ADRES OUDER/VERZORGER 1

ADRES OUDER/VERZORGER 2

Adres invullen, indien afwijkend van het kind

Adres invullen, indien afwijkend van het kind

Straat

Straat

Huisnummer

Huisnummer

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Geheim adres

Ja

/

Nee

Geheim adres

Ja

/

Nee

2

NOODNUMMERS (te bellen personen, indien bovenstaande ouders(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn)
Noodnummer 1

Naam en relatie tot het kind

Noodnummer 2

Naam en relatie tot het kind

Noodnummer 3

Naam en relatie tot het kind

Noodnummer 4

Naam en relatie tot het kind

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Met het tekenen van dit formulier wordt aangegeven dat uw kind niet op een
andere school staat ingeschreven en geeft u toestemming voor digitale
overdracht van het leerlingdossier aan de vervolgschool van uw keuze.

Met het tekenen van dit formulier wordt aangegeven dat uw
kind niet op een andere school staat ingeschreven en geeft u
toestemming voor digitale overdracht van het leerlingdossier
aan de vervolgschool van uw keuze.

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam ouder/verzorger 1

Naam ouder/verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

VERKLARING SCHOOL

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
De school besluit binnen 6 weken nadat het aanmeldformulier door de school ontvangen is, over het verzoek tot toelating. De school mag deze termijn met
maximaal 4 weken verlengen. De school onderzoekt binnen deze termijn of zij aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Zo niet, dan zoekt de
school naar een andere passende school. Indien het aanmeldformulier voor de 3e verjaardag is ontvangen, telt de datum van de 3e verjaardag. Meer informatie
vindt u in het toelatingsbeleid. Mocht uw kind niet op de school toegelaten worden, zullen de gegevens van u en uw kind verwijderd worden.

* TOELICHTING BSN-NUMMER

U bent verplicht een bewijsstuk voor het BSN-nummer te tonen aan de school. Bij het intakegesprek neemt u een van overheidswege verstrekt document mee,
zodat de school het BSN-nummer kan controleren. U neemt dan een van onderstaande documenten mee:
Het paspoort of identiteitskaart van uw kind of een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of het officiële document
wat u daarvoor van de belastingdienst gekregen heeft. Controleer of het BSN-nummer er daadwerkelijk op staat.
Lever het aanmeldformulier ook in, als uw kind geen BSN nummer heeft. Uw kind krijgt dan later een alternatief nummer dat het “onderwijsnummer” genoemd
wordt.

In te vullen door de school
Datum en tijdstip van
ontvangst:
Datum eerste schooldag:
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