IKC Trudo / basisschool
St. Trudostraat 2, 5708 GL Helmond
(0492) 52 53 91
administratie@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

AANMELDFORMULIER NIEUWE LEERLING
Graag zo volledig mogelijk invullen.

LEERLING
Roepnaam

Jongen / meisje

Voorna(a)m(en)
Achternaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

NL / …………………………..

Land van herkomst

 n.v.t. / ……………………..

Woont in NL sinds

 n.v.t. / ……………………..

Nationaliteit(en) NL / ……………

Voertaal thuis:

Adres
Postcode / woonplaats
BSN (of onderwijsnummer)

Vluchtelingenstatus: ja / nee

Peuterspeelzaal / KDV

…. - …. - ……. tot …. - …. - ……..

Programma VVE: voor- en
vroegschoolse educatie

Nee/Ja: Kaleidoscoop / Piramide / Startblokken / Ko Totaal / ………
Akkoord overdracht VVE
Ja / Nee
VVE duur in maanden: …

Broertje / zusje

Geboortedatum: …. - …. - ……..

Broertje / zusje

Geboortedatum: …. - …. - ……..

Broertje / zusje

Geboortedatum: …. - …. - ……..

Startdatum (1e schooldag)

4e verjaardag / andere datum …. - …. - ………

Indien afkomstig van andere school:
Naam school

Soort school

Plaats school
Komt uit groep
Volgt onderwijs sinds

Start op Trudo in groep
…. - …. - ……..

Gedoubleerd: n.v.t. / groep ….

Medicijngebruik/allergie
Huisartsenpraktijk

Plaats

Tandartsenpraktijk

Plaats

Opmerkingen /
bijzonderheden
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MOEDER / VERZORGER 1
Achternaam (meisjesnaam)

Gebruikt naam echtgenoot? J / N

Roepnaam
Voorletters
Adres
Alleen indien afwijkend
van gegevens kind

Postcode en woonplaats
Telefoon privé

Geheim J / N

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit: NL / …………………

Relatie tot kind
Burgerlijke staat
E-mailadres

moeder / anders nl.
gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend / gescheiden /
ongehuwd / hertrouwd
Schoolmail hierop
ontvangen? J / N
Mag dit e-mailadres aan klassenouders gegeven worden zodat zij
u kunnen informeren over dingen die de groep aangaan?
J/N

Telefoon mobiel
Vast telefoonnr. thuis
Beroep
Werkzaam bij
Telefoon werk
Wettelijk gezag

Geheim ja / nee
Ja / nee
Oppas / opa / oma / ……………..

Evt. extra telefoonnummer

Naam: …………………………….
Oppas / opa / oma / ……………..

Evt. extra telefoonnummer

Naam: …………………………….
Oppas / opa / oma / ……………..

Evt. extra telefoonnummer

Naam: …………………………….
Oppas / opa / oma / ……………..

Evt. extra telefoonnummer

Naam: …………………………….
Jaar van scheiding:
Indien ouders gescheiden
Ouderlijk gezag ligt bij:

beiden / vader / moeder

Geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de vorige school/peuterspeelzaal?

ja / nee

Heeft uw kind de afgelopen 6 maanden ingeschreven gestaan bij een andere school?

ja / nee
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VADER / VERZORGER 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Adres
Alleen indien afwijkend
van gegevens kind

Postcode en woonplaats
Telefoon privé

Geheim J / N

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Relatie tot kind
Burgerlijke staat
E-mail privé

vader / anders nl.
gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend /
gescheiden / ongehuwd / hertrouwd
Schoolmail hierop
ontvangen? J / N

Telefoon mobiel

Geheim: J / N

Beroep
Werkzaam bij
Telefoon werk
Wettelijk gezag
Bijlage toegevoegd van
Kopie ID / Paspoort leerling

Ja / nee


Deze wordt meteen vernietigd na controle van naam/geboortedatum/BSN

Handtekening verzorger 1

Handtekening verzorger 2

Handtekening directeur

Datum ondertekening
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PRIVACY-VOORKEUREN
TOESTEMMING FOTO’S EN VIDEO’S
Helmond, september 2020
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden
we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op bijv. internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders tijdens schoolactiviteiten foto’s maken. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen
soms zelf een keuze willen maken om foto’s al dan niet te gebruiken.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
stagiair(e) op te nemen, dan zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
Wij gaan ervan uit dat deze toestemming gedurende de schoolperiode geldig blijft, tenzij u zelf
schriftelijk of per mail doorgeeft iets te willen (laten) veranderen of een nieuw formulier invult.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Gonnie Verhagen
Hierbij verklaart, ouder/verzorger van ……………………………………..………….. groep …..…..
dat foto’s en video’s door IKC Trudo gebruikt mogen worden:
op Klasbord
in de Stip (digitale nieuwsbrief)
in de schoolgids/schoolkalender
op social-media-accounts van school
op onze website.
* s.v.p. aanvinken  waarvoor u toestemming geeft

Datum:

…. - …. – 20….

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................
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ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldingsformulier toelating van de vermelde
leerling op de basisschool van IKC Trudo.

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel
van de leerlingenadministratie dat op haar/zijn kind betrekking heeft. Zodra uw kind gestart is, krijgt u
inloggegevens waarmee u in ons administratiesysteem kunt en verzoeken tot wijzigingen aan kunt
brengen.

TOELICHTING BSN
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving,
wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind (evt. ook de achterkant kopiëren als het
BSN alleen daarop staat. Het BSN bestaat uit 9 cijfers (geen letters).
- 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 Basisregistratie Personen (BRP) aan te vragen.
Let op: neem een document met het BSN mee of voeg een kopie toe aan dit aanmeldingsformulier.
Na controle en inschrijving in ons administratiesysteem wordt dit document meteen versnipperd.

Heeft u nog vragen, loop dan gerust even bij de directeur, Gonnie Verhagen binnen.
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Onbelangrijk

Belangrijk

Zeer belangrijk

Welke criteria heeft u gebruikt
bij het maken van de schoolkeuze?
De plaats (wijk) waar het schoolgebouw staat
Vriendjes/vriendinnetjes uit de directe omgeving gaan naar dezelfde school
De school staat goed bekend
Katholieke identiteit
De sfeer op school
Aandacht voor welbevinden van het kind
De tijd en aandacht die de school besteedt aan extra zorg
De eindresultaten van de school (groep 8)
Het rapport van de onderwijsinspectie
http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1671/?pagina=1&zoekterm=06OF

De informatie die op de schoolsite beschikbaar is: www.trudoschoolstiphout.nl
De aandacht voor techniek
Programma voor culturele vorming (dans/muziek etc.)
Anders, nl.
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