Inschrijfformulier
Platte Ven 44
1723AB, Noord-Scharwoude
0226 340 827

info@dewijdeveert.nl
www.dewijdeveert.nl

Datum:
Gegevens van het kind
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:

Voorvoegsel:
Geslacht:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
BSN:*

1e Nationaliteit:
2e Nationaliteit:
Taal thuis:
In NL sinds:

Opleiding verzorger 1:
Opleiding buitenland gevolgd

ja

nee

jongen

meisje

Opleiding verzorger 2:
Opleiding buitenland gevolgd

ja

* 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 een
onderwijsnummer gebruikt.

Is een van de ouders geboren in een van de onderstaande landen (graag omcirkelen)
Aruba
Molukken
Suriname
Griekenland
Nederlandse Antillen
Tunesië
Italië
Niet engelstalig buiten Europa
Portugal
Kaapverdische eilanden
Portugal
Oud Joegoslavië
Marokko
Spanje
Adres leerling
Straat:
Postcode:
Plaats:
Gegevens vorige school
Naam school:
Adres:
Plaats:

Telefoonnr

Groep:

Is naar de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf geweest

ja

Naam PSZ/KDV
Broers en zussen
Naam:
Naam:
Naam:

geb. datum:
geb. datum:
geb. datum:

nee

nee

Inschrijfformulier
Gegevens ouders verzorgers
Ouder / verzorger 1
Achternaam:
Voornaam:
Relatie tot kind:

Ouder / verzorger 2
Achternaam:
Voornaam:
Relatie tot kind:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Burgelijke staat:

Burgelijke staat:

Mobiel:

Mobiel:

Email:

Email:

Wettelijk gezag:

Ja

Nee

Adres (indien anders als adres leerling)
Straat:
Postcode:
Plaats:
Eenoudergezin
Vluchtelingen status

Extra noodnummers
Naam:
Telefoonnr:
Relatie tot kind:

Medische gegevens
Medicijngebruik en/of allergiën:

Godsdienst

Ja
Ja

Wettelijk gezag:

Ja

Nee

Adres (indien anders als adres leerling)
Straat:
Postcode:
Plaats:
Nee
Nee

Eenoudergezin
Vluchtelingen status

Naam:
Telefoonnr:
Relatie tot kind:

Ja
Ja

Nee
Nee

Inschrijfformulier
Ontwikkelingen van uw kind
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake is,
of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de inschrijfprocedure
Spelen
o.a. Concentratie / zelfstandigheid
Taalontwikkeling
o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten
Gedrag
o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag
Lichamelijk
o.a. gehoor, zicht, spraak, motoriek
Sociaal
o.a. contacten met anderen
Andere ontwikkelingsbijzonderheden:

ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee

Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van het kind,
hulpverleners zijn ingeschakeld en/of het kind onder behandeling is of is geweest van:
Ambulante begeleiding
KNO arts
Psycholoog
Logopedist
Fysiotherapeut
Bureau Jeugdzorg
Andere ontwikkelingsbijzonderheden

Handtekening ouder / verzorger 1

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee

niet meer
niet meer
niet meer
niet meer
niet meer
niet meer

Handtekening ouder / verzorger 2

Toelichting in het kader van privacy wetgeving
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school.
Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat
de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als
ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind).
Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of
aanvullen. Een aantal vragen in dit inschrijfformulier zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw
opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede
afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy, verwijzen wij u naar ons privacyreglement op www.deblauweloper.nl
Bijlage 1
Bijlage 2

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht voor bekostiging
Toestemming foto en beeldmateriaal

Inschrijfformulier
Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht
In te vullen door de ouder (s) / verzorger (s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Volledige naam:
Dag eerste schooldag leerling
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger:
Voorletters en achternaam*
* indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleiding(en) die u niet heeft afgerond
0 1

*
*

(speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
(v) so-zmlk

0 2

*
*

praktijkonderwijs / LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor; lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

*

0 3

*

*

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding
in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via
telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Handtekening:

Datum:

Inschrijfformulier
Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger:
Voorletters en achternaam*
* indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleiding(en) die u niet heeft afgerond
0 1

*
*

(speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
(v) so-zmlk

0 2

*
*

praktijkonderwijs / LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor; lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

*

0 3

*

*

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding
in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via
telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Handtekening:

Datum:

Inschrijfformulier
Toestemmingsformulier foto's
Hierbij verklaart de ondertekende, ouder / verzorger van
Naam leerling

dat foto's en video's door de Wijde Veert gebruikt mogen worden:
□
op de website van de school en bestuurderswebsite de Blauwe Loper
□
openbaar gedeelte van de schoolapp
□
besloten fotopagina in de schoolapp (met wachtwoord)
□
op social media account van de school (Facebook, Twitter, Instagram)
□
in de schoolgids, nieuwsbrief, schoolbroschure en schoolkalender (digitaal en wordt op
de website gepaatst)
□
intern gebruik (in de school op bijv. smartboard of foto's in de klas)
□
voor promotiemateriaal Stiching De Blauwe Loper (deze basisschool valt onder
Stichting De Blauwe Loper)
□
video-opname ten behoeve van onderwijskundige doeleinde (scholing en coaching
docenten en leerlingen), na beoordeling worden deze opnames vernietigd
Toestemming foto's maken door schoolfotograaf
□
individuele foto (of met broertje/zusje)
□
groepsfoto

Ondertekende zal terughoudend zijn met het plaatsen van foto's van andere leerlingen op eigen social media.
Ondertekende zal zoveel mogelijk allen zijn / haar eigen kind fotograferen.

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum:

U kunt op elk desgewenst moment uw toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met de leerkracht van uw kind(eren).
Tip; maak voor uw eigen administratie een foto van dit ingevulde formulier.
In geval van gescheiden ouders moet dit formulier door beide ouders ondertekend worden:

