
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

De aanmelding betreft: O voorschool en basisschool

O basisschool

GEGEVENS VAN HET KIND

achternaam

voornamen voluit jongen / meisje

roepnaam

geboortedatum geboorteplaats

geboorteland nationaliteit thuistaal

burgerservicenummer 

kinderen in het gezin (van oudste naar jongste)

gedurende de laatste zes maanden voordat mijn kind naar de Rubenshof kwam, bezocht hij/zij:

O een voorschool (naam)

O een kinderdagverblijf (naam)  

O een andere basisschool (naam) (adres)

GEGEVENS VAN OUDERS OF VERZORGERS

naam en voorletters verzorger 1 vader / moeder / verzorger

adres postcode

telefoonnummer geheim/niet geheim

mobiel nummer e-mailadres

telefoonummer werk

geboorteland nationaliteit

ouderlijk gezag ja / nee

beroep

hoogst genoten opleiding diploma ja / nee

indien nee: aantal jaren gevolgde opleiding: 

naam en voorletters verzorger 2 vader / moeder / verzorger

adres postcode

telefoonnummer geheim / niet geheim

mobielnummer e-mailadres

telefoonnummer werk

geboorteland nationaliteit

ouderlijk gezag ja / nee

beroep

hoogst genoten opleiding diploma ja / nee

indien nee: aantal jaren gevolgde opleiding: 

Indien er sprake is van éénoudergezin, kind woont bij: 



Wie kunnen wij bellen als uw kind bijvoorbeeld onder schooltijd ziek wordt?

(graag in te bellen volgorde opgeven!)

naam relatie tot kind telefoonnummer

naam relatie tot kind telefoonnummer

naam relatie tot kind telefoonnummer

naam relatie tot kind telefoonnummer

naam relatie tot kind telefoonnummer

MEDISCHE GEGEVENS

huisarts telefoonnummer

tandarts telefoonnummer

Is uw kind onder behandeling geweest van een:

O logopedist  O fysiotherapeut O pedagoog    O psycholoog

O psychiater O kinderarts O anders, nl.

Zo ja, wat is van belang hiervan voor de school?

Is er sprake van medicijngebruik en/of een allergie?

Zijn er andere bijzonderheden/gebeurtenissen die van belang zijn voor de school (bijvoorbeeld geboortecomplicaties)?

GEGEVENS VORIGE SCHOOL / VOORSCHOOL / BUITENSCHOOLSE OPVANG

Zijn er bijzonderheden te vermelden wat betreft:

sociale vaardigheden * ja / nee * toelichting

spelontwikkeling   * ja / nee * toelichting

taalontwikkeling * ja / nee * toelichting

emotionele ontwikkeling * ja / nee * toelichting

zelfstandigheid/zelfredzaamheid * ja / nee * toelichting

Voor wat betreft de taalontwikkeling:

Komt er dyslexie voor in de familie? ja / nee

Mag de school bij de laatstbezochte school/instelling/voorschool ja / nee

om informatie vragen?

Mag de school met de buitenschoolse opvang praten over gedrag ja / nee

en ontwikkeling van uw kind?



OUDERBIJDRAGE

Ondergetekende(n) gaat/gaan akkoord met de betaling en de voorwaarden van de jaarlijkse vrijwillige

ouderbijdrage, zoals die in de schoolgids vermeld staan.

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018 en het privacyreglement met het

bijbehorende Statuut Verwerking Leerlingengegevens van Delta-onderwijs van december 2007, wijzen wij u

op uw rechten en vragen wij uw toestemming voor de gehele periode dat uw kind onze voorschool en 

basisschool bezoekt. 

U mag op ieder moment uw gegeven toestemming intrekken, of later alsnog toestemming geven. 

Wij gaan zorgvuldig om met gebruik van beeldmateriaal. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen

schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen geen namen van leerlingen bij beeldmateriaal. 

Beeldmateriaal waarop mijn kind voorkomt, mag door de school gebruikt worden:

Op de openbare website van de school ja  /  nee

In de digitale nieuwsbrief (de wekelijkse Info) ja  /  nee

In Klasboek (besloten gedeelte van onze app) ja  /  nee

Gaat u akkoord met het gebruik van video-opnamen ten behoeve van begeleiding ja  /  nee

van leerkrachten en leerlingen? Deze opnamen worden opgeslagen in een beveiligde

cloud en zijn niet te downloaden of te delen via social media. 

Gaat u akkoord met het uitdelen van een klassenlijst met daarop de naam van uw kind, ja  /  nee

één adres en één telefoonnummer? 

U heeft recht op inzage van gegevens, en eventuele correctie van onjuiste gegevens in dat deel van de 

leerlingenadministratie, dat betrekking heeft op uw kind.

Het bevoegd gezag mag geen gegevens uit de administratie ter kennis brengen van anderen, dan diegenen die

ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen over de school en het onderwijs te ontvangen. 

Wij verklaren dat alle hiervoor vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Oosterhout, (datum)

Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2

Belangrijk: handtekeningen van beide ouders/verzorgers!



O.b.s. Rubenshof / Rubenshof 8, 4907 MX Oosterhout / 0162-452361 / rubenshof@obsrubenshof.nl / www.obsrubenshof.nl 
Nevenvestiging: Kruidenlaan 32, 4907 AB Oosterhout / 0162-727126 

Anti-pestprotocol o.b.s. Rubenshof 
 
O.b.s. Rubenshof is een “kanjerschool”. De school streeft naar een positieve en opbouwende sfeer. 
Door middel van kanjerlessen versterken wij het onderlinge vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te 
helpen. Tussen leerlingen onderling is er nooit één de baas. De leerkrachten en ouders daarentegen zijn op school 
en thuis wel “de baas”.   
Kinderen die ongewenst gedrag vertonen, worden aangesproken op de intentie van hun bedrag en op hun 
verantwoordelijkheid. Bij conflicten tussen kinderen zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. De 
school zoekt een oplossing die alle partijen zo veel mogelijk recht doet. School en gezin halen voordeel uit een 
goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij 
de leerkracht aan te kaarten. Ouders en school overleggen samen om een goede oplossing te vinden, die ook in 
de toekomst houdbaar is. 

 
Om uw kind en ons te laten zien dat ook u ons gezamenlijk anti-pestprotocol onderschrijft, vragen wij u het 

anti-pestprotocol te ondertekenen. 

De kanjerafspraken 

 We vertrouwen elkaar. 

 We helpen elkaar. 

 Niemand speelt de baas. 

 Niemand lacht uit. 

 Niemand blijft zielig. 
 
Stappenplan bij ongewenst gedrag 

 Zeg dat je het niet leuk vindt. 

 Gaat het door? 

 Ga iets anders doen. 

 Stap naar je maatje (of je maatje stapt naar jou). 

 Geef geen benzine.  

 Gaat het door?  

 Ga naar de leerkracht. Die grijpt in. 

 
Wij verwachten van ouders dat: 
- zij over zelfbeheersing beschikken: een ouder heeft niet het recht andermans kind, een andere ouder of een 

leerkracht verbaal of fysiek aan te vallen. 
- zij in positieve zin spreken over andermans opvoeding en andermans kind. 
- zij bij zorgen om het welzijn van hun kind met school overleggen. 
- zij ongenoegen uiten bij de leerkracht of directeur en niet op internet, het schoolplein of elders. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………………… 

ondertekenen het anti-pestprotocol van o.b.s. Rubenshof. 

Handtekening 

 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. 

 

 

Namens het team, de overblijfraad, ouderraad en medezeggenschapsraad, 

Carla van Leijsen, directeur  

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/

