Aanmeldformulier
o.b.s. Prinses Christinaschool

(Maassluis)

1. Gegevens van het kind
Achternaam

Roepnaam

Voorvoegsel

Geboortedatum
Geboortedatum onzeker

Geslacht

j/m

BSN

Voornamen voluit
Adres

Woonplaats

Postcode

Telefoon

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Godsdienst

Naam huisarts

Telefoon huisarts

Naam tandarts

Telefoon tandarts

Naam Ziekenkostenverzekering

Nummer ziekenkostenverzekering

Wil gebruik maken van naschoolse opvang

Ja / nee
Zo ja: VSO/TSO/BSO (omcirkel wat van
toepassing is)

2. Medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens: (volgens visie van ouder(s) / verzorger(s))
s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is.
Heeft het kind problemen met
Gebruikt het kind medicijnen?

horen: ja / nee
spreken:
zien:
ja / nee
bewegen:
ja / nee
Zo ja, waarvoor?

ja / nee
ja / nee

Toediening op school

ja / nee

Zo ja, verklaring aanwezig?

Is er sprake van allergie?

ja / nee

Zo ja, waarvoor?

Heeft het kind andere verzorgers gehad?

ja / nee

Zo ja, Wie?

Heeft het kind last van emotionele problemen

Ja / nee
Slapeloosheid / scheidingsangst / heimwee/
………………………………………………..……

Heeft het kind leerproblemen?

Zo ja, welke?

Is er sprake van gedragsproblemen thuis/op school?

Te weten:

Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal.

ja / nee
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Is uw kind in contact geweest met een van de volgende instanties?



RIAG



Audiologisch centrum



Gezinsspecialist



Logopedie



Orthopedagoge



Artsen



Raad v.d



Fysiotherapie



Psycholoog

kinderbescherming.



Jeugdzorg



Medisch Kinder Dagverblijf



Wijkteam



………………………

Toelichting:

3. Gegevens peuterspeelzaal
Bezocht het kind een peuterspeelzaal/KDV?
Hoeveel dagdelen per week bezocht het de
peuterspeelzaal

ja / nee
dagdelen / week
VVE? ja / nee

Zo ja, naam peuterspeelzaal/KDV
Adres:

telefoon:

4. Gegevens andere (basis)school of instelling
Naam (basis)school / instelling

Brin-nummer:

Adres
Plaats

telefoon:

Groep ….

Sprake van doulblure? Ja / nee
Verlengd kleuterjaar? Ja / nee

Naam groepsleerkracht

5. Gegevens van de ouders / verzorgers / voogd
Ouder 1 / Verzorger 1 / voogd
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Is er sprake van een eenoudergezin ?

Ja / nee ( gehuwd / samenwonend / gescheiden)

Naam

Geslacht: M / V

Voorvoegsel

emailadres

Voorna(a)m(en) van ouder / verzorger
Geboortedatum

Geboorteplaats +Geboorteland
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Nationaliteit

mobiele telefoon nr.:

Godsdienst

vader / moeder / stiefouder / voogd

Beroep

bedrijf:

telefoon nr.:

(Hoogst) gevolgde dagopleiding na de basisschool
Diploma behaald ?

Ja / nee

Naam van de school waar het diploma is behaald
Plaats / land van de school waar het diploma is behaald
Indien van toepassing ouderverklaring ontvangen?

Ouder 2 / Verzorger 2 / voogd

Ja / nee

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam
Voorvoegsel

emailadres

Voornaam van ouder / verzorger

vader / moeder / stiefouder / voogd

Geboortedatum

Geboorteplaats+ Geboorteland

Nationaliteit

mobiele telefoon nr.:

Godsdienst
Beroep

bedrijf:

(Hoogst) gevolgde dagopleiding na de basisschool
Diploma behaald ?

Ja / neen

Naam van de school waar het diploma is behaald
Plaats / land van de school waar het diploma is behaald

Indien een ander woonadres van toepassing is:
Adres
Postcode / woonplaats

6. algemene gegevens
… broertjes / … zusjes

Plaats van het kind in het gezin
Bij afwezigheid van de ouders wie te waarschuwen:
Dhr / Mevr. :

Telefoonnummer :

Relatie tot het kind:

7. verklaringen (alleen in te vullen na overleg met school)
Mag uw kind gefotografeerd/gefilmd worden voor plaatsing op de schoolsite of in de
nieuwsbrief?
J /N
Mag uw adres / telefoonnummer verspreid worden onder de ouders/verzorgers van de
klasgenootjes? J / N
Zijn er dingen, waarvan u vindt, dat de school absoluut op de hoogte moet zijn?
J /N
Zo ja, toelichting:

De ontvangende school wordt door ondertekening van deze inschrijfkaart gemachtigd contact op
te nemen en gegevens uit te wisselen met eerder aangekruiste instanties.
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Ouders / verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om
contact op te nemen met de onder 2,3 en 4 vermelde instanties om inlichtingen op te vragen. Deze
inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing
adequaat te kunnen begeleiden bij zijn / haar ontwikkeling.
De ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te
verstrekken.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Ondergetekende(n) verleent hierbij toestemming:

……………………………………………
(naam)

……………………………………………
(naam)

Algemene verklaring / inschrijving
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat








voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode 6
maanden voor de datum van de eerste schooldag (4 jarigen)
de gegevens naar waarheid zijn ingevuld
ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven /
respecteren
de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn
ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de
leerlingenadministratie en het aan leggen van een leerlingendossier ten behoeve van
het leerlingvolgsysteem van de school
ze akkoord gaan met een controle van de opleidingsgegevens
Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing.
Ouders hebben de schoolgids ontvangen

(ouder 1 / verzorger / voogd)
…………………………………………

(ouder 2 / verzorgster / voogd)
…………………………………………..

8. schoolgegevens (door de school in te vullen bij definitieve inschrijving)
Brin- nummer
Datum aanmelding
Datum 1e schooldag / inschrijving
Geplaatst in groep
Deze inschrijving wordt definitief wanneer de directie van
de school hiernaast heeft ondertekend.
Ouders ontvangen een bevestiging van de definitieve
inschrijving.(kopie van de inschrijving)
Gewicht van de leerling op basis van voorgaande
gegevens

Naam directeur:
Handtekening directeur:

Pagina 4 van 4

