1. Leerlinggegevens
Achternaam
Voorvoegsel
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum

O meisje

O jongen

Geboorteplaats
Geboorteland
Indien geboren in buitenland:
Datum in Nederland
Nationaliteit
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer thuis

Geheim ja / nee

BSN-nummer
Datum eerste schooldag

2. Bijzondere gegevens ten behoeve van de begeleiding op school
Algemene informatie m.b.t. gezondheid en
begeleiding
Medische informatie als gehoor, zicht, spraak,
motoriek
Allergieën

Noodzakelijk medicijngebruik
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3. Gegevens vorige school/voorschool/peuterklas
Naam
Soort onderwijs
Adres
Postcode en woonplaats
Tel.nr. / contactpersoon
Laatste groep/schooljaar
Met de ondertekening van dit formulier geven ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) toestemming om
onderwijskundige rapporten en/of (zorg)dossiers op te vragen.

4. Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en)
Indien eenoudergezin slechts verzorger 1 invullen
Verzorger 1
Verzorger 2
Achternaam
Voorvoegsel
Voorletters/Aanhef
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteland
Relatie tot kind
Burgerlijke staat/ de ouders
zijn:
Ouderlijk gezag
Telefoonnummer mobiel

0 getrouwd
0 gescheiden
Ja / nee

0 samenwonend
0 weduw(e)(naar)
Ja / nee

Telefoonnummer werk
E-mailadres
Gezindte (facultatief)
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5. Andere kinderen in gezin
Naam

J/M*

Naam

J/M*

Naam

J/M*

Naam

6. In geval van nood / noodnummers / opvangadres
Naam
Adres
Telefoonnummer
Noodnummer 1 / naam
Noodnummer 2 / naam
Huisarts: naam / telefoonnr.
Tandarts: naam / telefoonnr.
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Gegevensbescherming en privacy
De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt zijn direct gekoppeld aan de wettelijke taken van
de school (art 8 lid 2 Wpo en art. 4c Wpo) en worden gebruikt voor middelen om onderwijs en
begeleiding aan uw kind te geven.
Een van de wettelijke taken is het op school gegevens verzamelen over de vorderingen van uw
kind : ’het zorgdossier’. Ouders hebben m.b.t. het dossier van hun kind inzagerecht, recht op
kopie, recht op correctie en recht op verzet (art. 4 lid 6 en art 15 AVG).
De school voldoet aan de eisen van beveiliging en privacy van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (voorheen Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp)
Meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens en privacy vindt u in onze
schoolgids.

7. Ouderverklaring
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik de uitgangspunten van de school te
respecteren, zoals deze zijn verwoord in het schoolplan en de schoolgids.
Ondergetekenden verklaren:
• Bevoegd te zijn deze aanmelding te doen.
• Dat alle gegevens juist zijn.
• Dat de leerling waarvoor deze inschrijving bedoeld is gedurende een half jaar voor de eerste
schooldag op de school geen onderwijs heeft genoten anders dan regulier basisonderwijs.
Plaats

:

Datum:

Handtekening :
Verzorger 1
Handtekening :
Verzorger 2
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