Aanmeldingsformulier
Gegevens leerling
Roepnaam
Voornamen
Voorvoegsel
Achternaam
Geslacht

Geboortedatum
Geboorteland
Geboorteplaats
BSN-nummer
Jongen / meisje
Adres 21

Adres 1

Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Woont in NL sinds2
Voertaal thuis
Godsdienst

Naam huisarts
Telefoon
Naam tandarts
Telefoon

Plaats in kinderrij
Naam

Geboortedatum

Andere informatie

Broertje / zusje
Broertje / zusje
Broertje / zusje

Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school
Peuterspeelzaal /
kinderdagverblijf
Naam peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf
Naam vorige school
Adres
Postcode
Plaats
Doorlopen groepen
Informatie opvragen

1
2

ja / nee

VVE
programma

ja / nee, namelijk

Duur

maanden

Brin-nummer

1/2/3/4/5/6/7
Doublure
Ik verleen de school wel / geen toestemming om informatie op te vragen bij de vorige
school, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Bijvoorbeeld bij co-ouderschap
Indien sprake is van asiel- of vluchtelingenstatus
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Gegevens ouders / verzorgers
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

ja / nee

ja / nee

Voornaam
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Geheim adres
Telefoon privé
Telefoon mobiel
Telefoon werk
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Relatie tot het kind
Ouderlijk gezag
Burgerlijke staat
Eénoudergezin
Beroep
Nationaliteit
Godsdienst

geheim ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Hoogst genoten
schoolopleiding
Diploma behaald
ja / nee
in jaar
Indien nee
jaar opleiding gehad
Naam school
Plaats en land3
Komt er in de
familie dyslexie of
ja / nee, namelijk bij
dyscalculie voor?
Vluchteling status
Woont in NL sinds4

geheim ja / nee

ja / nee

in jaar
jaar opleiding gehad

ja / nee, namelijk bij

ja / nee

ja / nee

Extra - of nood-telefoonnummer

Extra - of nood-telefoonnummer

Naam
Telefoon
Relatie tot het kind
3
4

Indien opleiding buiten Nederland is afgerond, dient een aanvullende ouderverklaring ingevuld te worden.
Indien sprake is van asiel- of vluchtelingenstatus
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Ontwikkelingsverloop van het kind
Zijn er bijzonderheden (geweest) die van belang zijn voor de inschrijfprocedure?
Spelen
Taalontwikkeling
Gedrag
Lichamelijke
ontwikkeling
Contacten met
anderen
Allergieën
Medicijngebruik5

o.a. concentratie / zelfstandigheid
o.a. woordenschat en moment van beginnen met praten
o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag

ja / nee
ja / nee
ja / nee

o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Toelichting

Zijn er hulpverleners ingeschakeld en/of is het kind onder behandeling (of geweest)?
KNO-arts
Psycholoog
Logopedist
Fysiotherapeut
Ambulante begeleiding
Bureau Jeugdzorg,
Lucertis of een andere
zorginstelling
Andere, namelijk

ja / nee / niet meer
ja / nee / niet meer
ja / nee / niet meer
ja / nee / niet meer
ja / nee / niet meer
ja / nee / niet meer

Toelichting

Overige relevante gegevens

Privacy6
Voor de communicatie met ouders, verzorgers en anderen maken wij gebruik van het ouderportaal DigiDuif. Wanneer uw kind
op onze school start, ontvangt u van de leerkracht een activeringscode waarmee u zich bij DigiDuif kunt aanmelden.
Op dit ouderportaal wordt ook de nieuwsbrief van onze school gepubliceerd.
Daarnaast maken wij gebruik van een DigiDuif-app zodat berichten en informatie direct op uw smartphone te ontvangen zijn.
Via de appstore is deze app gratis te downloaden zodat u steeds op de hoogte bent van het laatste nieuws van zowel de
school als de groep(en) van uw kind(eren).
Foto's van groepsactiviteiten waar mijn kind op staat mogen geplaatst worden op
www.basisschooldetoermalijn.nl

ja / nee

Foto's van groepsactiviteiten waar mijn kind op staat mogen geplaatst worden op de facebook pagina van
de school

ja / nee

Tijdens de schoolloopbaan bespreken wij uw kind desgewenst in een Ondersteuningsteam, dat bestaat uit de groepsleerkracht, directeur, intern begeleider, ambulant begeleider, schoolbegeleider en schoolmaatschappelijk werker. Indien
gewenst aangevuld met de schoolarts, een logopediste of een andere externe deskundige. Het is zaak om in het belang van
uw kind de communicatie van u met de school steeds optimaal te houden. U wordt altijd geïnformeerd over deze bespreking.
Ik verleen toestemming om mijn kind, indien nodig in het ondersteuningsteam te bespreken.
ja / nee
5
6

Indien medicijnen onder schooltijd worden ingenomen, dient hier een apart formulier voor ingevuld te worden.
Jaarlijks worden ouders m.b.v. een formulier om toestemming gevraagd m.b.t. publicatie.
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Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling-administratie dat op zijn of
haar kind betrekking heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit
de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de
school en het onderwijs te ontvangen.

Ondergetekende verklaart hierbij:
o
o
o
o
o
o

de inhoud van de Schoolgids te kennen.
de grondslag van de school te kennen en te respecteren.
de voorwaarden gesteld aan de toelating van de school te kennen en te accepteren.
toe te staan dat uw kind in het kader van excursies e.d. per auto, touringcar of openbaar vervoer in groepsverband
reist.
toe te staan dat er mogelijk opnamen plaatsvinden in de groep t.b.v. begeleiding van leerkrachten of stagiaires.
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Ondertekening
Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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