Aanmeldformulier primair onderwijs

Gegevens kind
Voornamen
Roepnaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats en -land
Nationaliteit
Geloof
Burgerservicenummer
Woonadres
(straat en huisnummer)
Postcode
Woonplaats

U wordt verzocht bij dit aanmeldformulier een kopie te overleggen van één van de volgende documenten:
- Paspoort
- Identiteitsbewijs
- Geboortebewijs
- Afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente wordt verstrekt

Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1
Relatie tot kind

vader / moeder / anders

Voorletters en voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Geboorteland
Telefoonnummer
E-mail
Burgerlijke staat

gehuwd / geregistreerd partnerschap /
samenwonend / gescheiden / anders

Indien ouders niet meer samen
zijn, bij wie heeft het kind het
hoofdverblijf?

ouder, verzorger 1 / ouder, verzorger 2

Ouderlijk gezag

ja / nee

Hoogst genoten opleiding
Diploma
(Indien nee, hoeveel jaar
voortgezet onderwijs?)

ja / nee

Heeft u een ander woonadres dan
uw kind? Vul dan hier de juiste
gegevens in.
Woonadres
Postcode, Woonplaats
Oudere broers/zussen (van kind)
Jongere broertjes/zusjes (van kind)
Is er sprake van een éénoudergezin?

ja / nee

Ouder/verzorger 2
Relatie tot kind

vader / moeder / anders

Voorletters en voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Geboorteland
Telefoonnummer
E-mail
Burgerlijke staat

gehuwd / geregistreerd partnerschap /
samenwonend / gescheiden / anders

Indien ouders niet meer samen
zijn, bij wie heeft het kind het
hoofdverblijf?

ouder, verzorger 1 / ouder, verzorger 2

Ouderlijk gezag

ja / nee

Hoogst genoten opleiding
Diploma
(Indien nee, hoeveel jaar
voortgezet onderwijs?)

ja / nee

Heeft u een ander woonadres dan
uw kind? Vul dan hier de juiste
gegevens in.
Woonadres
Postcode, Woonplaats
Oudere broers/zussen (van kind)
Jongere broertjes/zusjes (van kind)
Is er sprake van een éénoudergezin?

ja / nee

Indien van toepassing: gegevens voogd/ voogdij organisatie of pleegouder
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer / E-mail

Extra ondersteuning
Heeft uw kind extra
ondersteuning nodig?

ja / nee

Indien ja, vanwege
- Visuele beperking
- Auditieve beperking
- Lichamelijke beperking
- Ontwikkelingsstoornis
- Psychische beperking(en)
- Medische zorg
- Anders, namelijk
Toelichting

Heeft uw kind een VVE-indicatie?

ja / nee

Indien van toepassing bij dit aanmeldformulier overleggen:
- eventueel verslag psychologisch rapport
- eventueel rapport leerstoornis

Bijzondere omstandigheden
Zijn er omstandigheden waar
de school rekening mee moet
houden?

ja / nee

Indien ja, vanwege
- Dyslexie
- Dyscalculie
- Medische bijzonderheden
- Medicijngebruik
- Begeleiding buiten school /
in de thuissituatie
- Anders, namelijk
Toelichting

Indien van toepassing bij dit aanmeldformulier overleggen:
- kopie dyslexieverklaring
- kopie dyscalculieverklaring

Overige gegevens
Huisarts
Naam en telefoon
Noodnummer bij afwezigheid
Naam noodnummer
Relatie tot kind

Gegevens ten behoeve van overdracht
Vorige school / peuteropvang
Plaats
Is uw kind in zijn / haar
schoolloopbaan gedoubleerd?
Zo ja, in welk leerjaar?

ja / nee

Indien uw kind van een andere
school komt: is deze school
geïnformeerd over het vertrek van
uw kind?

ja / nee

Ik geef toestemming aan de
school om contact op te nemen
met de school of peuteropvang,
om informatie in te winnen.

ja / nee

leerjaar:

Datum aanmelding
Startdatum onderwijs

Ondertekening
Mogen afbeeldingen van uw kind
worden geplaatst in de
afgeschermde digitale omgeving
van de school (Isy)?

ja / nee

Mogen afbeeldingen van uw kind
worden geplaatst op de website
van de school en overige sociale
mediakanalen van de school?

ja / nee

Ondergetekende gaat akkoord met
de betaling van de jaarlijkse
vrijwillige ouderbijdrage, zoals die
vermeld staat in de schoolgids.

ja / nee

Ondergetekende geeft
toestemming aan de school om
gegevens, die relevant zijn voor
de
onderwijskundige begeleiding van
uw kind en eventuele voor de
school belangrijke medische
gegevens, in de
leerlingadministratie op te nemen.

ja / nee

Ondergetekende verklaart dat dit
formulier naar waarheid is
ingevuld.

ja / nee

Naam en handtekening
ouder/verzorger 1

Naam en handtekening
ouder/verzorger 2

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

In te vullen door school
Naam en handtekening directeur OJBS de Omnibus

Datum:
Plaats:
Leerlingnummer:
Datum verwerking administratie:

