Aanmeldingsformulier KBS De Wilde Wingerd
Gegevens van het kind
Achternaam*
Voorvoegsel(s)*
Alle voornamen
Roepnaam
Geslacht*

M / V ¹)

Geboortedatum*
Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)*
* Wij zijn verplicht deze gegevens te controleren bij inschrijving. Wij verzoeken u daarom om bij inlevering van dit formulier één van de volgende documenten aan ons
te tonen (inleveren is niet nodig): paspoort of ID-kaart van het kind, document Kennisgeving BSN van de belastingdienst of uittreksel uit de Gemeentelijke
Basisadministratie (let u erop dat het Burger Service Nummer er daadwerkelijk op staat?)

Geboortegegevens van het kind
Geboorteland
Nationaliteit
Eventueel tweede nationaliteit
Indien niet geboren in Nederland:
datum vestiging in Nederland:
Woonadres van het kind
Straat en huisnummer

geheim adres?

ja / nee ¹)

Postcode en woonplaats
Staat het kind op dit adres ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie

Telefoonnummer (hoofdnummer)

ja / nee ¹)

geheim nummer? ja / nee ¹)
¹) doorhalen wat niet van toepassing is

Voorschoolse opleiding
Bezocht uw kind een
kinderdagverblijf?

ja / nee ¹)

Zo ja, welk kinderdagverblijf en in welke plaats?

ja / nee ¹)

Zo ja, welke peuterspeelzaal en in welke plaats?

ja / nee ¹)

Zo ja, welk programma?

Bezocht uw kind een peuterspeelzaal?
Voor en Vroegschoolse Educatie
Heeft uw kind een vve indicatie
toegewezen gekregen?
Inschrijving bij andere school
Stond uw kind in de afgelopen 6
maanden ingeschreven bij een andere
basisschool?
Naam van de school

ja / nee ¹)
Zo ja, graag de volgende gegevens invullen:

Adres en plaats van de school

Volgt onderwijs sinds
¹) doorhalen wat niet van toepassing is
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Overige gegevens kind
Huisarts

Naam:

Thuistaal

Welke taal spreekt u thuis met uw kind:

Adres:

Bijzonderheden gezondheid
(indien van toepassing)
Bent u gescheiden?
Is er sprake van een éénoudergezin?

Bij co-ouderschap
Andere kinderen in het gezin
Roepnaam

Ja / nee ¹)
Ja / nee ¹)
Dagen moeder:
Dagen vader:
Jongen / meisje

Geboortedatum

¹) doorhalen wat niet van toepassing is

Noodnummer(s)
Noodnummer(s)
Wie kunnen we, behalve de
ouders/verzorgers, in
noodgevallen bellen.

Vul in het vak hieronder
de naam in

Vul in het vak hieronder
het telefoonnummer in

Wat is de relatie tot het kind?
(bijv.; oma/opa, tante, oppas)

1.
2.

Deze vraag alléén in te vullen als het kind 3 jaar of ouder is
De ouder(s)/verzorger(s) bekrachtigen de aanmelding en verzoeken om hun kind in te schrijven.
Zij verwachten een intensieve onderwijsbehoefte/extra zorg nodig voor hun dochter/zoon. JA / NEE ¹)
Indien “JA”, graag hieronder (of op een aparte bijlage) nadere toelichting hiervan.

Datum en paraaf ouder(s)/verzorger(s):

Algemene Toelichting
Met dit formulier meldt u uw kind aan voor eventuele plaatsing op onze school.
● Is uw kind bij inlevering van dit formulier 3 jaar of ouder, dan geldt dit aanmeldingsformulier tevens als schriftelijk verzoek tot
inschrijving bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd.
● Is uw kind bij inlevering van dit formulier nog geen 3 jaar oud, dan ontvangt u rond de derde verjaardag van uw kind een
verzoek om de aanmelding te bekrachtigen, de gegevens te controleren en – indien van toepassing – aan te vullen.
● Voor inschrijvingen voor leerjaar 1 en 2 geldt dat u ongeveer 6 weken voordat uw kind naar school gaat, het intakeformulier
ontvangt, waarin meer informatie wordt gevraagd over de ontwikkeling van uw kind.
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Achternaam

Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

altijd de geboortenaam invullen

altijd de geboortenaam invullen

Voorvoegsel(s)
Roepnaam
Voorletter(s)
Geslacht

M / V ¹)

M / V ¹)

Geboortedatum
Geboorteland
Beroep
Telefoon – vast

geheim ja / nee ¹)

geheim ja / nee ¹)

Telefoon – mobiel

geheim ja / nee ¹)

geheim ja / nee ¹)

Telefoon – werk

geheim ja / nee ¹)

geheim ja / nee ¹)

Burgerlijke staat
E-mailadres
In welke relatie staat
u tot het kind
Wettelijk gezag?
Adres
(straat, huisnummer,
postcode,
woonplaats)

moeder / vader / anders:

moeder / vader / anders:

Ja / nee ¹)

Ja / nee ¹)

alléén invullen indien afwijkend van het
woonadres van de leerling

alléén invullen indien afwijkend van het
woonadres van de leerling

¹) doorhalen wat niet van toepassing is

Door ondertekening van dit formulier door beide ouders/verzorgers, geeft u aan dat u de vragen naar waarheid
heeft ingevuld en dat u de uitgangspunten en doelstellingen van onze school – zoals verwoord in de schoolgids –
en de concrete uitvoering hiervan zult respecteren.
ouder / verzorger 1

ouder / verzorger 2

Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Verklaring school: De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. Gegevens zijn alleen ter inzage voor medewerkers van de
school en/of scholenstichting als er sprake is van doelbinding, de inspectie voor het basisonderwijs en de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
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