De Ploeg, openbaar onderwijs

Aanmeldformulier

Melkweg 42, 1251 PT Laren

Telefoon:035-533 43 55
Email:  i nfo@obsdeploeg.nl

Website: www.obsdeploeg.nl

Contactgegevens :
Achternaam kind:

___________________________________________________ J / M*

Voorna(a)m(en):
_________________________________________________________
Roepnaam:

_________________________________________________________

Geboortedatum:

___________________ Geboorteplaats:_________________________

Adres:

_________________________________________________________

Postcode:
___________________
Woonplaats_____________________________
Telefoonnummer:

_______________________________________

Geheim? Ja / Nee *

Mobiel nummer:

_______________________________________

Geheim? Ja / Nee *

BSN*:

_______________________* Toelichting BSN: Voor de uitwisseling met Dienst Uitvoering
Onderwijs ( DUO) heeft de school een
Burgerservicenummer (BSN) van de leerling
nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft
op het moment van inschrijving, wordt het
onderwijsnummer gebruikt.

Eerste Nationaliteit: ___________________ Tweede Nationaliteit:_____________________
Land van herkomst: ______________0 n.v.t. Datum in Nederland: _______________0 n.v.t.
Noodnummers:
1.Naam:____________________________________ Relatie tot kind: ________________
Telefoonnummer:_____________________________ Woonplaats: ___________________
2. Naam: ____________________________________ Relatie tot kind:________________

Telefoonnummer:_____________________________ Woonplaats:____________________

Personalia ouder/verzorger 1:
Achternaam: _______________________________________Aanhef: Mevrouw / Mijnheer *
Voorletter(s): ___________________ Relatie tot kind: ______________________________
Geboortedatum:_________________

Beroep (niet verplicht):____________________________

Wettelijk verzorger? ja / nee *

Burgerlijke staat:_____________________________

Hoogst genoten opleiding: _____________________________________________________
Diploma behaald:

ja / nee *

Telefoonnummer: 1.) _________________________ ( 2.____________________________)
E-mailadres: ________________________________________________________________
Personalia ouder/verzorger 2:
Achternaam: _____________________________________ Aanhef: Mevrouw / Mijnheer *
Voorletter(s): ____________________ Relatie tot kind: ______________________________
Geboortedatum:__________________ Beroep (niet verplicht):_____________________________
Wettelijk verzorger?

ja / nee *

Burgerlijke staat:_____________________________

Hoogst genoten opleiding:________________________________________________(verplicht)
Diploma behaald:

ja / nee *

Telefoonnummer: 1.) _________________________ ( 2.____________________________)
E-mailadres: ________________________________________________________________
Indien afwijkend adres leerling:
Verzorger 1.

Verzorger 2.

Adres:

Adres:

___________________________

_________________________

Postcode:___________________________
Woonplaats: ________________________
_______________________

Postcode: _________________________
Woonplaats:

* Zij-instroomgegevens:
( indien van toepassing)

School van herkomst:______________________________________ Brinnr:____________
(2cijfers2letters)
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode / Plaats :____________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
Contactpersoon: ______________________________ Groep: _________________________
Reden wijziging: _____________________________________________________________
Andere scholen die uw kind bezocht heeft:_________________________________________
Heeft uw kind gedoubleerd? J / N*

Indien JA in welke groep? ____________________

__________________________________________________________________________
Bijzonderheden:
Zijn er (medische) bijzonderheden (geweest) bij uw kind waarvan de school op de hoogte
dient te zijn?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cognitieve ontwikkeling:
● Zijn er bijzonderheden ( geweest) waarvan de school op de hoogte dient te zijn?
( bijvoorbeeld op het gebied van Taal, Rekenen, Lezen, Spelling)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

● Is uw kind onder behandeling ( geweest) van een logopedist?

J /N *

Motorische ontwikkeling:
● Zijn er bijzonderheden (geweest) waarvan de school op de hoogte dient te zijn?
( bijvoorbeeld Fysiotherapie etc.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Leer-en gedragsondersteuning:
● Is er sprake van dyslexie / dyscalculie
● Heeft uw kind extra leerondersteuning gehad in de vorm RT
● Geeft u toestemming om de onderzoeksresultaten op te vragen?

ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *

Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind:
Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Toestemming
Digitale schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Toestemming
Op de website van de school
Toestemming
Social schools (digitale nieuwsbrief)
Toestemming
Verspreiding van adreslijst aan de hele groep
Toestemming

Geen toestemming /
Geen toestemming /
Geen toestemming /
Geen toestemming /
Geen toestemming /

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en
correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
Ondertekening ouder/verzorger 1.

Ondertekening ouder/verzorger 2.

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

…………………………………………..

…………………………………………..

