Aanmeldformulier obs De Uitvinding
Gegevens van de leerling.
(aanmeldformulier, dat mogelijk over gaat in inschrijfformulier)

Roepnaam:

Burgerservicenummer:

Voorna(a)m(en):

Geboorteplaats:

Voorvoegsel:

Geboorteland:

Achternaam:

Nationaliteit:

Thuistaal:

o Nederlandse

o Nederlands

Geboortedatum:

o _______________
Datum
eerste lesdag:

o _____________

Straatnaam:

Plaatsnaam

Postcode:

Huisnummer:

Telefoonnummer:

Noodtelefoonnummer:

Geslacht:

Extra nummer(s)
en relatie tot kind:

M/V

Geheim: J / N

Tel.: ____________________________

Naam: ______________________________

Tel.: ____________________________

Naam: ______________________________

Eénoudergezin: J / Broer of zus op school: J / N
Naam:
N
Maakt u gebruik van hulpverlening voor uw kind of gezin zoals: voogd of wijkcoach?

J/N

Zo ja, welke? ________________________________________________________________________
Afkomstig van

school / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / instantie:

Naam:
Adres:
Soort onderwijs:
VVE: Voor- en vroegschoolse educatie: J / N

Plaats:
Groepsverloop:
Start- en einddata:

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de ontwikkeling van uw kind die mogelijk extra aandacht en
ondersteuning in het onderwijs vragen?
Zo ja, welke? ________________________________________________________________________

J/N

Zijn er observaties en/of onderzoeksgegevens over uw kind?
Zo ja, mag de school deze opvragen?

J/N
J/N

Naam huisarts:

Plaats huisarts:

Medicatie school
schoolschool: J /
Bijzonderheden:
N

AVG.
Foto’s van uw kind mogen op klasbord, schoolgids en nieuwsbrief van school geplaatst worden:
Foto’s en filmpjes van uw kind mogen op de sociale media, krant, tijdschrift van de school en
Consent geplaatst worden.
Bij aanmelding ondertekenent u ons iPad contract en een uitgebreide AGV verklaring.

J/N

J/N
J/N

Gegevens ouder (s) of verzorgers.
Verzorger 1 (eerste contactpersoon, met ouderlijk gezag)
gezinsvertegenwoordiger)
Voornaam:
Voorletters:

Verzorger 2 (met ouderlijk gezag)

Geslacht: M / V / O

Geslacht: M / V / O

Voorvoegsel:
Achternaam:
Land:
Postcode:
Woonplaats:
Straat en huisnr.:
Geheim adres:

J/N

J/N

Relatie tot kind:
Ouderlijk gezag:

J/N
J/N

Telefoonnummer:
Mobiel:

Geheim: J / N

Geheim: J / N

E-mailadres:
Extra gegevens

Verzorger 1

Verzorger 2

Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:

o Nederlandse o ____________________

o Nederlandse o ____________________

Vluchtelingenstatus:

J/N

J/N

Ondertekening:
•

verklaart/verklaren hierbij dat er geen andere observatie en/of onderzoeksgegevens over dit kind aanwezig zijn, dan die welke in het intakegesprek besproken zijn.
ja
nee

•

stemt/stemmen toe dat het kind, indien nodig, wordt besproken met externen o.a. schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog
ja
nee

•

geeft/geven toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes op de website van de school/Consent en Klasbord.
ja
nee

•

verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat ik/zij ermee akkoord ga/gaan dat de
opleidingsgegevens eventueel gecontroleerd worden door het ministerie
ja
nee

•

Met het inleveren van dit formulier is uw zoon / dochter ingeschreven. Wij bepalen binnen uiterlijk zes weken
of wij uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Daarna is uw kind aangemeld.

Verzorger 1.
Plaats:
Handtekening

Datum:

Verzorger 2.
Datum:
Handtekening

Instromen.
Eerste keer meekijken.

Datum: ____________________________________

VVE terugkoppeling

Datum: ____________________________________

Handtekening directeur:

Verdere bijzonderheden

Datum:

