AANMELDINGSFORMULIER
Uw kind wordt ingeschreven op:

Basisschool Sint Antonius van Padua
Jasmijnstraat 11a
5492 JS Sint-Oedenrode
Telefoon 0413-472091
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Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Persoonsgegevens kind:
Achternaam:

Voorvoegsel(s) voluit:

Voorna(a)m(en):

Roepnaam:

Geslacht:

Vrouw:

Man:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Geloof:

Tweede nationaliteit:

Eerste nationaliteit:

Datum in Nederland:

Land herkomst kind:

Land herkomst moeder:

Land herkomst vader:
Thuistaal:
Uw kind is ingeschreven geweest bij een andere school:

Ja:

Nee:

Indien afkomstig van een andere school:

Naam school van herkomst:

Telefoonnr school van herkomst:

Adres school van herkomst:

Land school van herkomst:

Plaats school van herkomst:

Volgt onderwijs sinds:

Gezinsgegevens:

Adresgegevens kind:

Totaal aantal kinderen in het gezin:

Land:

Plaats van kind in het gezin:

Postcode, huisnummer:

Huisarts:

Straat:

Adres huisarts:

Plaats:

Postcode / plaats huisarts:

Telefoonnummer:

Geheim: Ja:

Nee:

Noodnummer (naam):
Noodnummer:
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Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
De volgende vragen zijn van belang om het leerlinggewicht vast te stellen. Dit bepaalt het bedrag dat de overheid beschikbaar stelt voor het aanstellen van leerkrachten.
Hoe zwaarder het gewicht, des te groter het bedrag.
De genoten opleiding van ouders/verzorgers is bepalend voor het vaststellen van het leerlinggewicht.
Wij beseffen dat sommige vragen een inbreuk kunnen betekenen op uw privacy. Toch zijn uw antwoorden voor ons erg belangrijk.
Wij vragen u dan ook dringend deze vragen te beantwoorden. Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De gegevens hieronder hebben betrekking op uw situatie op de dag waarop u uw kind aanmeldt.
Indien het voor onze administratie nodig is zullen wij u vragen de gegevens te controleren bij de eerste schooldag van uw kind.

Personalia verzorger 1:

Personalia verzorger 2:

Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Voorvoegsel:

Voorvoegsel:

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Aanhef:

heer:

mevrouw:

Aanhef:

Adres (indien afwijkend van kind):

Adres (indien afwijkend van kind):

Relatie tot leerling:

Relatie tot leerling:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Gesproken taal:

Gesproken taal:

Beroep:

Beroep:

Hoogst genoten opleiding:

Hoogst genoten opleiding:

Naam school (waar diploma behaald is):

Naam school (waar diploma gehaald is):

Mobiel nummer:

Mobiel nummer:

Telefoonnummer werk:

Telefoonnummer werk:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

E-mailadres voor schoolinformatie:

E-mailadres voor schoolinformatie:

heer:

mevrouw:

Opmerking: Als de school ernaar vraagt, dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen van uw kind en/ of van uzelf.
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Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Ondergetekende(n) gaan er mee akkoord dat:
1. Hun kind periodiek gecontroleerd wordt op hoofdluis.

Ja:

Nee:

2. Hun kind eventueel mag beschikken over een eigen e-mailadres op school.

Ja:

Nee:

3. U de regels met betrekking tot het protocol ICT en social media voor leerlingen onderschrijft (op school verkrijgbaar of zie website).

Ja:

Nee:

4. De school bij de overgang van hun kind naar een andere school of het VO wettelijke vereiste gegevens digitaal overdraagt via OSO.

Ja:

Nee:

5. U geeft toestemming dat adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld mogen worden voor schoolspecifieke infomatie
en doeleinden.

Ja:

Nee:

U ontvangt jaarlijks een formulier waarop u wel / geen toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s / video’s) van uw kind(eren).
NB. Een geheim nummer wordt niet op lijsten vermeld.

Heeft uw kind een voorschool (peuteropvang of kinderopvang) bezocht?
Zo ja: vanaf welke leeftijd?

jaar en

maanden

Wat is de naam van de peuteropvang of kinderopvang?
Wat is de plaats van de peuteropvang of kinderopvang?
In het belang van de ontwikkeling van uw kind streven we naar een goede overdracht.
Wij stellen het op prijs als u het eindverslag vanuit de peuteropvang of kinderopvang met ons deelt.
Heeft u daar bezwaar tegen?

Ja:

Nee:

Geeft u de school toestemming om nadere informatie bij de peuteropvang of kinderopvang op te vragen?

Ja:

Nee:

Opmerkingen over medische gegevens (zoals bijvoorbeeld dieet, gehoor, gezichtsvermogen) die van belang zijn voor de begeleiding van uw kind kunt u hieronder aangeven.

Indien uw kind tijdens schooltijden medicijnen dient te gebruiken, verzoeken wij u het ‘Medisch handelingsprotocol’ in te vullen.
U kunt dit protocol opvragen bij de directie van de school. Het protocol staat ook op de website van de school en SKOSO.

Inschrijvingsdatum (=datum waarop uw kind daadwerkelijk voor de 1ste keer naar school gaat):

-

-20
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Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Verklaring:
Ondergetekende(n) verklaart dat het hierbij ingeschreven kind gedurende 6 maanden voorafgaand aan de inschrijvingsdatum
op een andere (basis)school ingeschreven heeft gestaan of nog staat.

wel:

niet:

Ondergetekende(n) verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Gelieve dit formulier uit te printen en ondertekend bij de school in te leveren.

Verzorger 2:

Verzorger 1:
Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Ruimte voor aanvullende opmerkingen / vragen:

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit Wet Basionderwijs:

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt aan anderen
dan diegenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

Afdrukken

webisite St.Ant. v. Padua

website skoso
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