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Aanmeldingsformulier
Achternaam: …..

Roepnaam: …..

J/M

Geboortedatum: …..
Adres: …..

Postcode: …..

te: …..

Telefoon: …..

Geheim: Ja / Nee

Nationaliteit: ..…

Geboorteland: …..

In Nederland sinds: ..…

Geboorteplaats: …..
Wilt u schoolinformatie digitaal ontvangen? Ja / Nee

BSN (Sofi-nummer) kind: ........................................

Email adres: …………………………………………

Toevoegen: kopie van een officieel document
waarop BSN vermeld staat !!!

U wenst uw kind te laten plaatsen in groep: …

Met ingang van: ..…

Huisarts: ..…

Tel: …..

GEGEVENS: Vader / verzorger / voogd

GEGEVENS: Moeder / verzorger / voogd

Voornaam: ..…

Voornaam: ..…

Achternaam: …..

Achternaam: ..…

Geboortedatum: ..…

Geboortedatum: ..…

Mobiel tel.nr.: 06 - ..…

Mobiel tel.nr: 06 - ..…

Werkzaam als: ..…

Werkzaam als: ..…

Geboorteland: ..…

Geboorteland: ..…

Nationaliteit: ..…

Nationaliteit: ..…

Telefoonnr. overdag bereikbaar:
1. …

Relatie tot kind:
..…

2. …

..…

3. …

..…

Reeds een broertje of zusje op Aan de Meule:

Ja / Nee

Bezocht uw kind de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf:

Ja / Nee

Zo ja: Naam peuterspeelzaal / dagverblijf

…..…………………………………………………………………

Volgt uw kind op de peuterspeelzaal het VVE programma:

Ja / Nee

Indien Ja, geeft u toestemming om contact op te nemen met de peuterspeelzaal t.a.v. de aanpak? Ja / Nee
Bezocht uw kind reeds eerder een basisschool:

Ja / Nee

Zo ja: Naam school …………………………………………………………
Adres school: ………………………………………………………..
Datum laatste schooldag: ….
Burg. Staat:

..…………

Is er sprake van een één oudergezin?

Ja / Nee

Indien Ja, hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Willen beide ouders informatie van school ontvangen?
Indien Ja, graag email adres invullen? ……………………………………………………………………………..….

Bezit u de vluchtelingenstatus?

Ja / Nee

Eventuele opmerkingen, ziekte, medicijngebruik, voogdijschap enz.:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Aankruisen indien u toestemming geeft.
Geeft u toestemming voor:
O Luizencontrole
O Gebruik internet
O Publiceren foto’s op website van school
O Uitwisselen van adresgegevens

O Vervoer auto andere ouder / verzorger
O Medicijnen gebruik (alléén pijnstiller)
O Maken van video voor intern gebruik

Verklaring:
De ouder(s) of verzorger(s) van …………………………………………………………verklaren het formulier
naar waarheid te hebben ingevuld.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben svp de handtekening van beide ouders.
Handtekening vader: …………………………………….….
Handtekening moeder: ………………………………………
 De eerste 10 weken (ingaande de eerste officiële schooldag) is er sprake van een voorwaardelijke inschrijving
Tijdens deze 10 weken bekijken wij of OBS Aan de Meule de passende school is voor uw kind. Pas ná deze
termijn wordt de inschrijving definitief. Kunnen wij uw kind niet de ondersteuning bieden die het nodig heeft,
dan zullen we hierover met u in gesprek gaan en ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
 svp tekenen voor gezien/akkoord: ……………………………………………...

……………………………………………………………

