Centraal aanmeldformulier basisschool
De ouder(s) / verzorger(s) van
vragen toelating tot basisschool De Steiger.
Invuldatum
Ontvangstdatum

(In te vullen door school)

Toelichting
Met het invullen van dit centraal aanmeldformulier verzoekt u de betreffende school om uw kind te plaatsen. U
ontvangt binnen 10 weken bericht of uw kind definitief wordt ingeschreven.
Wij verzoeken u het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.
Gegevens leerling
BSN-nummer

Pasfoto

Achternaam
Voorvoegsels
Roepnaam
Voornamen

1

2

3

4

5

6

Geboortedatum

Geslacht

Straatnaam

Huisnr.

v / m*

Postcode
Woonplaats
Gemeente
Telefoon thuis
Mobiel moeder

06-

Mobiel vader

06-

Geheim

ja / nee*

Telefoon overig
E-mail 1

→

Schoolpost

ja / nee*

E-mail 2

→

Schoolpost

ja / nee*

E-mail 3

→

Schoolpost

ja / nee*

Gedoopt

ja / nee*

Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds
Geboorteplaats
Geboorteland
Geloof

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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Medische gegevens
Huisarts
Telefoon
Tandarts
Telefoon
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
W.A. verzekering

ja / nee*

Medicijngebruik

ja / nee*

Op school

ja / nee*

Diagnose

Bekend bij het kind / gezin / familie
Leesproblemen / dyslexie

ja / nee / weet niet*

Rekenproblemen / dyscalculie

ja / nee / weet niet*

Andere leerstoornissen

ja / nee / weet niet*

Gedrag

ja / nee / weet niet*

Ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafdheid

ja / nee / weet niet*

Logopedie

ja / nee / weet niet*

Motorische stoornissen

ja / nee / weet niet*

Allergieën

ja / nee / weet niet*

Anders…

ja / nee / weet niet*

Heeft uw kind onlangs nog een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt?

ja / nee / weet niet*

Aanvullende gegevens

Toelichting

Gegevens VVE

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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Peuterspeelzaal

ja / nee*

Naam peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf

ja / nee*

Naam kinderdagverblijf
Gezinssamenstelling
Broertjes/zusjes

ja / nee*
v / m*

1. Naam
Geboortedatum

v / m*

2. Naam
Geboortedatum

v / m*

3. Naam
Geboortedatum

v / m*

4. Naam
Geboortedatum
Indien uw kind van een andere basisschool komt
Naam school
Straatnaam

Huisnr.

Postcode
Plaatsnaam
Naam directeur
Telefoon
E-mail
Zit daar nu in groep
Gewenste startdatum op nieuwe school

Datum

Uitschrijfdatum vorige school

Datum

Gegevens verzorger 1 (biologische moeder)
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Straatnaam

Huisnr.

Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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Burgerlijke staat
Geloof
Thuistaal
Vluchtelingenstatus

ja / nee*

Huidig beroep
Gegevens verzorger 2 (biologische vader)
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Huisnr.

Straatnaam
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds
Burgerlijke staat
Geloof
Thuistaal
Vluchtelingenstatus

ja / nee*

Huidig beroep

Gegevens verzorger 3
Relatie tot kind
Achternaam

Geslacht

v / m*

Voorletters
Roepnaam
Straatnaam

Huisnr.

Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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Burgerlijke staat
Geloof
Thuistaal
Vluchtelingenstatus

ja / nee*

Huidig beroep
Gegevens opleiding verzorgers
Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland, dan kunt u dit hieronder aangeven door het aanvinken van één of
meerdere mogelijkheden.
Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding, dan
kunt u dit hieronder ook aanvinken.
Is uw opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding, dan kunt u bij de directeur om een
aanvullend schrijven vragen.
Verzorger 1
2
3
Lager onderwijs, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet
speciaal onderwijs, zmlk.
Ambachtschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito, las, lts, leao,
lmo, lhno, lno, (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs.
Niet meer dan twee afgeronde klassen / leerjaren mavo, havo, vwo.
Meer dan twee afgeronde klassen / leerjaren mavo, havo, vwo, mbo, hbo,
wo-opleiding.

n

n n

n

n n

n

n n

Voor gescheiden ouders
Datum van scheiding
Bij wie woont het kind
Ouderlijk gezag

moeder / vader / beiden*

Kind(eren) erkend door partner ouder

ja / nee*

Is er een bezoekregeling van toepassing

ja / nee*

Wie is gezinsvoogd
Kopie van de beschikking ouderlijk gezag toegevoegd

ja / nee*

Wet op het onderwijsnummer
Alle scholen moeten beschikken over de burgerservice nummers (BSN) van de ingeschreven kinderen. De
school is verplicht een kopie van een officieel document met het burgerservice nummer te bewaren. Indien u
een dergelijk document niet heeft, kunt u ook gebruik maken van een kopie van de eigen identiteitskaart van
uw kind, een kopie van het eigen paspoort van uw kind, een uittreksel van het bevolkingsregister waar het
BSN nummer van uw kind op vermeld staat of een kopie van de zorgpas of zorgpolis waar het BSN nummer
van uw kind op vermeld staat.
Bij aanmelding moet een kopie van het officiële document waarop het BSN nummer van uw kind staat
vermeld en een kopie paspoort van een van de ouders, worden bijgevoegd.

Verklaring
Ouder(s) / verzorger(s) …
...gaat
/ gaan akkoord met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie
en het
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*) doorhalen wat niet van toepassing is.
aanleggen van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ouder(s) / verzorger(s) …
...gaat / gaan akkoord met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het
aanleggen van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
...gaat / gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
...gaat / gaan akkoord met het afnemen van onderzoeken door de interne begeleider, de remedial teacher of
door individuele hulpverlener(s).
...geeft / geven toestemming aan de directie en/ of interne begeleider(s) van de school om contact op te
nemen met PSZ, KDV, vorige basisschool en andere 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.
Deze informatie zal conform de eis in de wet op de privacy worden behandeld.
...geeft / geven toestemming om naam-, adres en woonplaatsgegevens op te nemen in de adressenlijst van
de groep.
...geeft / geven toestemming voor video-opname, publicaties van foto’s (website, schoolkrant, etc…) waarop
de leerling staat om in schoolverband te gebruiken.
...geeft / geven toestemming voor video-interactie t.b.v. de leerkracht voor begeleiding van de groep.
...verklaart / verklaren dat voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de
periode 6 maanden voor de datum van de eerste schooldag (deze regel is alleen van toepassing als uw kind
voor het eerst de basisschool gaat bezoeken).
...verklaart / verklaren dat de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschreven en
gerespecteerd worden.
...verklaart / verklaren dat de gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders.
Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In andere gevallen tekent alleen de
ouder / verzorger waar het kind woont.

Naam ouder / verzorger 1:

Handtekening:

Datum / plaats:

Naam ouder / verzorger 2:

Handtekening:

Datum / plaats:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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