AANMELDFORMULIER
(in te vullen door de school)
Datum in Parnassys:

…………………………….

gewicht: .

…………. ……….

Schoolgids

ja/nee

Schooljaar:

…………………………….

Plaatsing in groep: …………. ……….

Registratie

ja/nee

Datum eerste schooldag:

……………………………

Datum inschrijving: …………………

Kalender

ja/nee

1. Gegevens leerling:
Achternaam:

…………………………………………………………………………………………

Voornamen:

…………………

Roepnaam:

……………………………………………… □ jongen

Adres:

…………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats:

…… .. …………………… Telefoonnummer: .................……Geheim: ja / nee

Geboortedatum:

……….-….……-………….

Geboorteplaats: …………………………………

Geboorteland:

……………………………..

Nationaliteit: ……………………………………

Geloof:

……………………………..

Burgerservicenummer** …………………….

……………………

……………………… …………………
□ meisje

** Graag een kopie bijvoegen van het originele formulier van de belastingdienst of de gemeente of een
kopie van een eigen paspoort of eigen identiteitskaart waarop dit nummer staat.(voor- en achterkant)
2. Bijzonderheden:
oren/ogen/spraak

……….………………………………………………………………………

Allergieën/dieet:

……………………………………………………………………………….

Verdere bijzonderheden:

………………………………………………………………………………

Medicijngebruik:

…………………………………………………….…………………………

3. Komt van:
□ Peuterspeelzaal ………………………………….. / □ Kinderdagverblijf ………………………………
□ heeft extra ondersteuning/zorg ontvangen
□ heeft een advies speciaal onderwijs/kinderdagverblijf gekregen
□ Basisschool

…………………………………………………………………………………

Uit groep:

… Onderwijs sinds: ………-………-… (eerste schooldag als 4-jarige)

Adres school:

………………………………………………………………………………

Postcode en plaats:

………. ………………………………Telefoonnummer: ………………

De leerling

□ heeft extra ondersteuning/zorg ontvangen
□ is getest door de onderwijsbegeleidingsdienst
□ heeft een advies speciaal onderwijs gekregen
□ heeft gedoubleerd op deze school, zo ja in groep …..

4. Gezinsgegevens:
Aantal kinderen:

……

Plaats van het kind in het gezin: □ 1e, □ 2e, □ 3e, □ 4e kind

Gezinsvorm:

□ eenoudergezin

□ tweeoudergezin □ samengesteld gezin

□ pleegouders

□ Co-ouderschap

□ Anders, namelijk

.............................................................................................................
Gesproken taal thuis:

……………………………………………

Huisarts:

…………………………………… Telefoonnummer:.…………………

5. Gegevens verzorger 1 :

M/V

Gegevens verzorger 2 :

M/V

Achternaam:

………………………………..

Achternaam:

……………………………………………

Voorletters:

………………………………..

Voorletters:

……………………………………………

Roepnaam:

………………………………..

Roepnaam:

……………………………..…………….

Relatie tot kind: ..……………………………..

Relatie tot kind: ………………………………..................

Wettelijk gezag: : ja/nee

Wettelijk gezag: : ja/nee

Adres:

………………………………..

……………………………………………

Adres:

Postcode en plaats: …….…. ………………

Postcode en plaats: …………

Telefoonnummer: ……………………..….…

Telefoonnummer :……………………………………….

Geheim: ja/nee:

……

Mobielnummer ………………………………
E-mailadres:

…………………………………

….…………………..

Geheim: ja/nee: …….
Mobielnummer: ………………………………………
E-mailadres:

…………………………………….....

Geboortedatum:……-……-……….

Geboortedatum:……-……-…………

Geboorteland: ……………………………

Geboorteland: ………………………………………..

Nationaliteit:

…………………………………

Nationaliteit:

…………………………….……….…

Beroep:

…………………………………

Beroep:

………………………………………

Burgerlijke staat:□ gehuwd □ samenwonend

Burgerlijke staat:□ gehuwd □ samenwonend

□ gescheiden □ alleenstaand

□ gescheiden □ alleenstaand

□ anders, namelijk ................

□ anders, namelijk ................

6. Ouderverklaring verzorger 1

Ouderverklaring verzorger 2

Naam hoogst genoten onderwijs

Naam hoogst genoten onderwijs

of diploma:

………..………………………

of diploma:………………………………………..

Diploma behaald:……….. in het jaar: …………

Diploma behaald:…………… in het jaar: .……

Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs

Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs

binnen de betreffende opleiding: ……...

binnen de betreffende opleiding: ………………

Naam van de school waar het diploma

Naam van de school waar het diploma

is behaald : ……………………………….

is behaald: …………………………………

Plaats / land van de school waar het diploma

Plaats / land van de school waar het diploma

is behaald:

……………………………………

is behaald

………………………………….

7. Toestemmingsverklaring
In het kader van Beeldcoaching waar onze school aan mee doet, worden incidenteel video-opnamen
gemaakt in de groep. Dit is een methode van leraar begeleiding met als doel verdere
professionalisering van leerkrachten. De video-opnamen worden met de leraar besproken en samen
met de begeleider gaan ze na hoe een en ander in de klas verloopt. Het spreekt voor zich dat de
beelden alleen voor intern gebruik zijn.
De ouder(s), verzorger(s),
 gaan er □ wel /□ niet mee akkoord dat incidentele video-opnamen in de groep worden
gemaakt
Regelmatig worden er tijdens vieringen, excursies en bv gastlessen foto’s gemaakt. Deze plaatst de
school op onze website en soms in onze nieuwsbrief. Ook hiervoor is uw toestemming nodig.
De ouder(s), verzorger(s),
 gaan er □ wel /□ niet mee akkoord dat de school foto’s en/of video-opnames waarop het kind
staat gebruikt voor diverse uitingen van de school, zoals de nieuwsbrief en website.
Ook externe relaties zoals bv de NME maken wel eens foto’s en/of video-opnames bij excursies of
gastlessen. Zij vragen soms of die beelden gebruikt mogen worden voor eigen gebruik zoals
informatieboekjes of op social media als Facebook en YouTube. Ook hiervoor is uw toestemming
nodig.
De ouder(s), verzorger(s),
 gaan er □ wel /□ niet mee akkoord dat foto’s en/of video-opnames waarop het kind staat door
externe relaties worden gebruikt voor eigen gebruik of worden geplaatst op social media zoals
Facebook of YouTube.

8. Ondertekening
Algemene voorwaarden
 We zijn wettelijk verplicht te beschikken over bovenstaande gegevens. Daarmee wordt door
ons vertrouwelijk omgegaan.
 Elke ouder / verzorger heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel
van de administratie dat op het kind betrekking heeft.
 Gegevens van uw kind worden uitsluitend met toestemming van de ouder(s) / verzorger(s)
verstrekt aan derden.
 Ouder(s) / verzorger(s) gaan akkoord met de op school geldende regels
 Na ondertekening van dit formulier is het kind aangemeld op school. De ouder(s) /
verzorger(s) ontvangen van school een schriftelijke ontvangstbevestiging (per email). Vanaf
deze datum start de wettelijke termijn voor scholen om binnen 6 weken een beslissing te
nemen over toelating van het kind. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden
verlengd. Indien extra gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) nodig zijn, telt deze termijn niet
door.
 Mocht de school besluiten het kind niet toe te laten dan ontvangen de ouder(s) / verzorger(s)
hiervan schriftelijke bericht.
 Ondergetekende verklaart dat dit formulier voor beide ouder(s) / verzorger(s) naar waarheid is
ingevuld.
Handtekening verzorger 1: …………………………

Handtekening verzorger 2: ………………….

Duiven, ……..-………-………

Duiven, ……..-………-………

