KATHOLIEKE BASISSCHOOL

Aanmeldformulier
Naam kind:
In te vullen door school
Op school per
Datum / Paraaf
Cat.
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Gegevens van het kind.
Persoonsgegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Roepnaam
Voornaam
Tweede voornaam
Derde voornaam
Voorvoegsel
Achternaam
Geslacht

M/V

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Eénoudergezin

Ja / nee

Broertjes/zusjes
Huisarts

Telefoonnummer
huisarts

Adresgegevens
Land
Postcode
Straatnaam
Huisnummer en toevoeging
Plaatsnaam
Bereikbaarheid
Vast telefoonnummer thuis

Geheim ja / nee

Mobiel telefoonnummer

Geheim ja /nee

Van wie?

Mobiel telefoonnummer

Geheim ja /nee

Van wie?

e-mailadres

Van wie?

e-mailadres

Van wie?

Extra telefoonnummer

Geheim ja /nee

Van wie?

Extra telefoonnummer

Geheim ja /nee

Van wie?

Gegevens ouders / verzorgers
Persoonsgegevens
Voornaam

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Wettige vertegenwoordiger

Ja / nee

Ja / nee

Ouder ontvangt post

Ja / nee

Ja / nee

Geslacht

M/V

M/V

Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Relatie tot de leerling

Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Omschrijving beroep
Hoogst behaalde diploma
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Adresgegevens
Land

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Postcode
Straatnaam
Huisnummer en toevoeging
Plaatsnaam
Burgerlijke staat
Bij gescheiden ouders:
Welke situatie is op u van
toepassing?

☐

Situatie 1: beide ouders hebben het gezag.
- de school informeert beide ouders over de gang van zaken op school. Zij ontvangen beide de
infobrieven en de uitnodigingen voor ouderavonden en tien minuten gesprekken.
☐
Situatie 2: Eén van de ouders heeft het gezag
- de school informeert de ouder die het gezag heeft
- de school overlegt met de ouder die het gezag heeft of en hoe de andere ouder wordt geïnformeerd.
☐ Situatie 3: Kind heeft een voogd (ondertoezichtstelling)
In deze situatie stelt de rechter een gezinsvoogd aan.
- de school overlegt over de wijze waarop deze door de school op de hoogte wordt gehouden van
datgene wat de school over het kind te melden heeft;
- indien de gezinsvoogd aanwezig wil zijn bij de contacten tussen de school en (één van) de ouders dan
werkt de school hieraan mee.

Inschrijvingsgegevens
Datum inschrijving.
Bij vierjarige kinderen de dag
waarop het kind 4 jaar
wordt.
Kruis het bolletje aan met de
opleidingen die op u van
toepassing zijn.

Gegevens vorige school
Naam vorige school

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 1

O

O

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

O

O

- praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
(verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische chool,
lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren
mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

- praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
(verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren
mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

O

O

- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een
andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs
afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding

- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een
andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs
afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding

Indien van toepassing

Straatnaam / huisnummer
vorige school
Postcode vorige school
Plaatsnaam vorige school
Telefoonnummer vorige
school
In welke groep zat uw kind?
De naam van de leerkracht
op de vorige school
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Gebruik foto’s:
Zonder uw toestemming zullen we geen foto’s/filmmateriaal van uw kind plaatsen op de website van school of afdrukken in de schoolgids / op
ander drukwerk.
Ik geef hiervoor:
 wel toestemming
 geen toestemming

Gebruik video’s voor educatieve doeleinden:
Zonder uw toestemming zullen we geen video opnames maken voor educatieve doeleinden
Ik geef hiervoor:
 wel toestemming
 geen toestemming

Schoolarts:
 Ik ga ermee akkoord dat de school en de schoolarts eventuele informatie aan elkaar overdragen.
 Ik ga er niet mee akkoord dat de school en de schoolarts informatie aan elkaar overdragen.

Medicijnen en pijnstillers
Leerkrachten geven kinderen zonder uw toestemming geen medicijnen of pijnstillers.
Als dit wel noodzakelijk is dan vragen we u hiervoor te tekenen.
Mijn zoon / dochter

heeft medicatie nodig/ mag pijnstillers. De leerkracht heeft toestemming om deze aan mijn kind te

geven.
Datum:

Handtekening:

Ondertekening
U gaat akkoord met de schoolregels / afspraken zoals die beschreven zijn in de schoolgids.

Datum:

Handtekening ouder/verzorger 1:

Datum:

Handtekening ouder/verzorger 2:
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