pasfoto

Aanmelding
Gegevens kind
Familienaam:

Voorvoegsel:

Roepnaam:

Voornamen:
Geslacht: meisje/ jongen (omcirkel)

Geboortedatum:_____-______-__________

Geboorteplaats:____________________

Nationaliteit:_________________________

Geboorteland:______________________

Levensbeschouwing:___________________

Burgerservicenummer:_________________

Onderwijs sinds:_______-______-_________

Datum van inschrijving:_________________

Woonadres
Straat:_____________________________

Telefoon: __________________

Postcode: __________________

Plaats: ____________________________

Gemeente:_________________________
Gezinssamenstelling:
Naam ouders: ________________________________________________
Broers: ______________________________________________________

(geboortedata)

Zussen: ______________________________________________________

(geboortedata)

Gegevens van de plaats van herkomst (peuterspeelzaal, school)
Naam:_________________________________________________________________
Contactpersoon:___________________________ Telefoon: _____________________
Straat:_________________________nr.____
Plaats:_________________

Postcode: __________________

Gegevens ouders
Moeder

Vader

Naam:_____________________________

Naam:_____________________________

Geboortedatum:_____________________

Geboortedatum:______________________

Geboorteplaats: _____________________

Geboorteplaats: ______________________

Gemeente: _________________________

Gemeente:___________________________

Burgerlijke staat:_____________________

Burgerlijke staat:_____________________

Levensbeschouwing: __________________

Levensbeschouwing: __________________

Aansprakelijk voor de leerling:

Aansprakelijk voor de leerling:

ja/nee*

ja/nee*

Telefoon:___________________________

Telefoon:__________________________

Telefoon werk:_______________________

Telefoon werk:______________________

Telefoon mobiel:_____________________

Telefoon mobiel:_____________________

Emailadres:__________________________

Emailadres:__________________________

Beroep:_____________________________

Beroep:_____________________________

Afgeronde opleidingen:________________

Afgeronde opleidingen:_________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________
Talenten:
___________________________________

____________________________________
Talenten:
____________________________________

___________________________________

_____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

_____________________________________

(* omcirkel wat van toepassing is)

(Indien niet Nederlands)
Nationaliteit:________________________

Nationaliteit:__________________________

Land van herkomst:___________________

Land van herkomst:_____________________

Woont in Nederland sinds:____-____-____

Woont in Nederland sinds: :____-____-_____

(Indien afwijkend van het woonadres van de leerling)
Straat: _____________________________

Straat: ______________________________

Postcode: ________________

Postcode: ________________

Plaats: _____________________________

Plaats: _______________________________

Voor leerlingen van 5 jaar en ouder:
De aangemelde leerling is in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan deze aanmelding
ingeschreven geweest bij een andere school voor primair onderwijs:

ja/nee (omcirkel)

Bijzonderheden:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Medische gegevens
Bijzonderheden

aanvullende informatie:

Ο Allergie

__________________________________________________

Ο Slechtziendheid

__________________________________________________

Ο Slechthorendheid

__________________________________________________

Ο Motoriek

__________________________________________________

Ο Medicijngebruik

__________________________________________________

Ο Anders:

__________________________________________________

Naam huisarts: _________________________

Naam tandarts:_______________________

Telefoon: __________________

Telefoon: __________________

Contactpersoon in nood
Naam:____________________________

Telefoon: ___________________

Omschrijving contactpersoon: ________________________________________________
Aanvullende gegevens (externe betrokken specialisten, aanvulling gezinssituatie, historie, …)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Gegevens van de financieel
anders dan de ouders

verantwoordelijke(n), indien

Naam:___________________________

Straat:_____________________________

Postcode: __________________

Plaats: ____________________________

Telefoon: __________________
Omschrijving van de financieel verantwoordelijke(n) :
________________________________________________________________________________

Datum Intakegesprek: ___________________

Ondertekening
Door ondertekening van deze aanmelding verklaren de ouders/verzorgers dit aanmeldingsformulier
naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de uit de aanmelding voortkomende
verplichtingen en met de geldende schoolafspraken
Ο Tevens geven de ouders/verzorgers toestemming dat de school en derden gebruik mogen
maken van foto en filmmateriaal waar hun kind op staat.. Het gebruik is voor studie- of
promotiemateriaal. Foto’s worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Plaats:_________________________________

Datum: _________-_________-____________

Handtekening ouders/verzorgers:
_______________________________________

_______________________________________

Wij ontvangen bij deze aanmelding graag ook::
Ο Pasfoto van de leerling
Ο Een bewijsstuk voor het Burgerservicenummer
(kopie paspoort van de leerling óf een uittreksel van het bevolkingsregister)
De gegevens op dit aanmeldingsformulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn uitsluitend te inzage voor:
• de directie van De Ontdekkingsreis
• de inspectie van het Primair Onderwijs
• de rijksaccountant van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.

