Aanmeldingsformulier
Gegevens kind:
Familienaam

:_________________________________________

Voornamen (voluit)

:_________________________________________

Roepnaam

:_____________________________

Geslacht

: □ Jongen

Adres

:_____________________________

Postcode

:_________________

Woonplaats

:________________

Telefoon

:_________________

Mobiel

:________________

E mailadres

:_____________________________

Geboorteplaats

:_________________

Geboortedatum

:________________

Geboorteland

:_________________

Datum in Nederland

:________________

Nationaliteit

:_________________

Tweede nationaliteit

:________________

Godsdienst

:_________________

BSN nummer (kind)*

:_________________

Onderwijsnummer

:_________________

Deelname VVE

□ Ja

□ Meisje

□ Nee

Is ingeschreven geweest bij een andere school :

Naam VVE programma :________________
□ Ja

□ Nee

Zo ja, Naam en adres van de vorige school:____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Zo ja, Volgt onderwijs sinds:________________________________________________

(dd-mm-jj)

Gezinssamenstelling

:___________________________________________________________

Huisarts

:______________________

Adres huisarts

:___________________________________________________________

(bv.vader-moeder- Marijke-Klaas-Sophie)

Telefoon:____________________________

Ziektekostenverzekering:___________________________________________________________
Polisnummer

:___________________________________________________________

*Toelichting BSN-nummer:
BurgerServiceNummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw kind kunt u op een aantal
documenten vinden:

Het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind

Het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind

Het geboortebewijs van uw kind

Een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas kan niet gebruikt
worden voor de inschrijving van uw kind want dit document wordt niet door de overheid uitgegeven.
Let op: Neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit aanmeldingsformulier
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Gegevens vader/verzorger**
Naam en voorletters

:_____________________________________________________

Adres

:_____________________________________________________

Postcode

:_________________ Woonplaats

:______________________

Geboortedatum

:_________________ Geboorteland

:______________________

Beroep vader/verzorger

:_____________________________________________________

Werkzaam bij

:_____________________________________________________

Telefoon

:_________________ Mobiel

:______________________

Gegevens moeder/verzorgster**
Naam en voorletters

:_____________________________________________________

Adres

:_____________________________________________________

Postcode

:_________________ Woonplaats

:______________________

Geboortedatum

:_________________ Geboorteland

:______________________

Beroep moeder/verzorgster

:_____________________________________________________

Werkzaam bij

:_____________________________________________________

Telefoon

:_________________ Mobiel
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:______________________

A. Algemeen
Zijn er gebeurtenissen die van belang zijn m.b.t
1. De geboorte
□ Ja □ Nee
1a. Zo ja, welke?
______________________________________________________________________________
2. De vroege ontwikkeling
□ Ja □ Nee
2a. Zo ja, welke?
______________________________________________________________________________
3. Opvallende interesses
□ Ja □ Nee
3a. Zo ja, welke?
______________________________________________________________________________
4.

Komt in uw familie dyslexie voor?

□ Ja

□ Nee

5. Heeft uw kind een peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf bezocht?
□ Ja □ Nee
5a. Zo ja, welke?
______________________________________________________________________________
6. Is er tijdens de voorschoolse periode extra begeleiding geweest?
□ Ja □ Nee
6a. Zo ja, welke?
______________________________________________________________________________

Opmerkingen:

B. Medische gegevens
1. Is er sprake van bijzondere ziekten?
□ Ja □ Nee
1a. Zo ja, wat moet de school daarvan weten?
______________________________________________________________________________
2. Is er sprake van allergieën?
□ Ja □ Nee
2a. Zo ja, wat moet de school daarvan weten?
_______________________________________________________________________________
3. Zijn uw producten die uw kind niet mag?
□ Ja □ Nee
3a. Zo ja, welke?
_______________________________________________________________________________
4. Is uw kind onder behandeling geweest van een specialist?
□ Ja □ Nee
4a. Zo ja, welke?
□ Kinderarts □ KNO arts
□ Logopedist □ Fysiotherapeut
□ Andere specialist te weten:_________________________________________________
Waarvoor werd uw kind behandeld?
______________________________________________________________________
Wanneer was dat?
_________________________________________________________________________
5. Gebruikt uw kind medicijnen?
□ Ja □ Nee
5a. Zo ja, welke?
_______________________________________________________________________________
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C. Toestemming
Er mogen foto’s of video-opnames gemaakt worden (voor intern gebruik)
□ Ja □ Nee
Foto’s mogen op de website gepubliceerd worden
□ Ja □ Nee
Naam en adres mogen vermeld worden in de adresbijlage per groep
□ Ja □ Nee
Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of andere voorschoolse instelling mag aan de
school overhandigd worden
□ Ja □ Nee

Hierbij verklaart de heer/mevrouw ___________________________________ dat bovenstaande
gegevens juist zijn en dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids.

Lichtenvoorde,

Handtekening ouder/verzorg(st)er:

d.d.:_____________________

____________________________

** Toelichting op de oudergegevens:
Als uw kind wordt aangemeld, moet iedere school wettelijk een aantal gegevens van de ouders/verzorgers
opvragen. Afhankelijk van die gegevens wordt jaarlijks bepaald hoeveel leerkrachten aan de school mogen
werken. Daarbij kan een kind voor meer dan 1 leerling tellen. Ook voor uw kind is het belangrijk deze gegevens
te verstrekken, aangezien die gegevens de groepsgrootte, de extra zorg en de individuele begeleiding van
kinderen kan beïnvloeden.
De gegevens op dit formulier vallen onder de wet privacybescherming. Dat betekent dat we deze gegevens
uiterst zorgvuldig behandelen, bewaren en t.z.t zullen vernietigen.

Zorgplicht Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school
de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. De school van aanmelding is verplicht
een kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsprogramma te bieden. Mocht
de basisschool niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het
de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel
aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldoet. In onze schoolgids (zie website) vindt u
verdere informatie over de procedure.
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Ouderverklaring in verband met de leerling-weging per 1 augustus 2006
Gegevens leerling
Achternaam van de leerling

:____________________________________________

Voornamen van de leerling

:____________________________________________

Geboortedatum

:__________________

Geslacht

:__________________

BSN nummer leerling

: ________________

Is er sprake van een eenoudergezin?

□ Ja

□ Nee

Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)
Geboortedatum: ________________ Geslacht:

□M

□V

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (1)**: __________________________
Diploma behaald
Indien nee:
Indien ja:

□ Ja

□ Nee

Aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:_____ jaar
Naam van de school waar het diploma is gehaald
____________________________________________________________
Plaats/land van de school waar het diploma is behaald
____________________________________________________________
Jaar waarin het diploma is gehaald ______

Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)
Geboortedatum _________________ Geslacht:

□M □V

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (2)**: __________________________
Diploma behaald
Indien nee:
Indien ja:

□ Ja

□ Nee

Aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:_____ jaar
Naam van de school waar het diploma is gehaald
___________________________________________________________
Plaats/land van de school waar het diploma is behaald
___________________________________________________________
Jaar waarin het diploma is gehaald ______

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en
gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
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Naam van ouder/verzorger/voogd (1)

Naam van ouder/verzorger/voogd (2)

______________________________

______________________________

Datum: ________________________

Datum: ________________________

Handtekening: __________________

Handtekening: __________________

** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

N.B. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u op school afgeven, of verzenden via de post naar
het volgende adres:
Obs Het Hof
’t Hof 2
7131 DR Lichtenvoorde
U ontvangt binnen 3 weken een bewijs van inschrijving.
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