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050-4062332

Aanmeldingsformulier*
Obs De Duinstee

Voor de ouders/verzorgers van een nieuwe leerling voor onze school.
Dit aanmeldingsformulier is tevens inschrijvingsformulier na toelating op de eerste schooldag. Na een
intakegesprek met u en de school wordt u geïnformeerd over de definitieve inschrijving en bijbehorende
startdatum. Bij deze vragen wij om de juiste schrijfwijze van de naam (namen) van uw kind te hanteren zoals
deze in het bevolkingsregister is opgenomen. Dit in verband met de geautomatiseerde bestandsuitwisseling
met de overheid.
De leerling is schriftelijk aangemeld bij meer dan één school
ja
nee
Bij ja vullen ouders onderstaande gegevens in:
Overige scholen van aanmelding zijn:

De school van de eerste voorkeur betreft:

Eerste keus voor toelating:

De school van voorkeur heeft de zorgplicht wanneer de leerling niet plaatsbaar is.

* Dit aanmeldingsformulier is tevens het inschrijfformulier voor de eerste schooldag van deze leerling.

Gegevens leerling
Voorletters
Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht

jongen

meisje

Geboortedatum
BSN nummer
Onderwijs nr.
Telefoonnummer

geheim

ja

nee

Geboorteplaats
Geboorteland
Gemeente
Provincie
Land
Nationaliteit
2e nationaliteit

nee

ja, welke

In Nederland sinds
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Gegevens gezaghebbende ouders/verzorgers
Persoonsgegevens ouder/verzorger 1
Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht

M

V

ja

nee

Burgerlijke staat
Relatie leerling
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingenstatus
Adres/huisnr.
geheim

ja

nee

Postcode/woonpl.
Telefoonnummer

geheim

ja

nee

Mobiel nummer

geheim

ja

nee

Extra telnr.

geheim

ja

nee

Emailadres
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Vervolg persoonsgegevens ouder/verzorger 1
Godsdienst
School opleiding

geen

lbo

mbo

hbo

universitair

Hoeveel jaar heeft u deze opleiding gevolgd? 						
Diploma behaald

ja

jaar

nee
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Gegevens gezaghebbende ouders/verzorgers
Persoonsgegevens ouder/verzorger 2
Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht

M

V

ja

nee

Burgerlijke staat
Relatie leerling
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingenstatus
Adres/huisnr.
geheim

ja

nee

Postcode/woonpl.
Telefoonnummer

geheim

ja

nee

Mobiel nummer

geheim

ja

nee

Extra telnr.

geheim

ja

nee

Emailadres
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Vervolg persoonsgegevens ouder/verzorger 2
Godsdienst
School opleiding

geen

lbo

mbo

hbo

universitair

Hoeveel jaar heeft u deze opleiding gevolgd? 						
Diploma behaald

ja

jaar

nee
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Gezinssituatie
Eén oudergezin

ja

nee

Bij ja, is er in geval van scheiding sprake van co-ouderschap?
Ouderlijk gezag
Broertje/zusje

ja

ja

nee

nee

naam

geboortedatum

naam

geboortedatum

naam

geboortedatum

Thuistaal
Woont in opvanghuis

ja

nee

Woont in tehuis

ja

nee

Medische informatie
Naam huisarts
Telnr. huisarts
Naam tandarts
Telnr. tandarts
Is er sprake van medicatie toediening onder schooltijd?

ja

nee

Bij ja graag in overleg treden met de school.

Medicatie
Allergie
Dieet
Hulpverlening
Bijzonderheden
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Extra adressen
Extra telefoonnummer voor nood
Relatie tot leerling

Overige gegevens leerling
Is het kind door een instantie onderzocht?

nee

ja

Bij ja: Informatie vermelden over de instantie en het onderzoek en om wat voor soort onderzoek gaat het:

Voorschoolse geschiedenis
Naam voorschoolse opvang en organisatie
Geeft u toestemming voor het opvragen van informatie over uw kind?

nee

ja

Adres voorschoolse opvang
Deelgenomen aan VVE programma

nee

ja, naam programma

Schoolse voorgeschiedenis (indien van toepassing)
Naam vorige school
Adres + telnr.
Soort school
Doorlopen groepen
Zit nu in groep
Eerste schooldag nieuwe school
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Het aanmeldingsformulier wordt getekend in ieder geval door degene(n) die het ouderlijk gezag
uitoefen(en)t over het aangemelde kind.
In geval van scheiding:
• Als er sprake is van co-ouderschap ondertekenen beide ouders het aanmeldformulier
• In andere gevallen tekent de ouder bij wie het kind woont.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat
aanvullende informatie die van invloed is op de ontwikkeling van de leerling
opgevraagd kan worden door de school.

ouder 1

verzorger 1

voogd 1

ouder 2

verzorger 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Naam ouder/verzorger/voogd 1

Naam ouder/verzorger/voogd 2

voogd 2
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Bij toelating in te vullen door de directeur
Datum schriftelijke aanmelding		
Geplaatst in groep
Datum toelating door inschrijving		
Toekenning lln gewicht (tot aug. 2019)

ja

0.3

1.2

nee

Handtekening directeur
Deze handtekening maakt de toelating rechtsgeldig

Betreft een tijdelijke plaatsing/inschrijving
De school heeft binnen de termijn het
toelatingsonderzoek niet kunnen afronden

ja, datum waarop de school over kan gaan tot
definitieve plaatsing, dan wel haar zorgplicht invult
richting een andere school:

nee

FORMULIER VERZENDEN

FORMULIER AFDRUKKEN
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