OBS De Berenburcht
Langestraat 5 - 4501 BR Oostburg
Tel. 0117- 453148
E-mail: obsdeberenburcht@escaldascholen.nl

FORMULIER AANMELDING NIEUWE LEERLING.
Achternaam kind:
Voornamen kind:
Roepnaam:
man / vrouw
BSN leerling:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Noodnummer(s) (max 4):

Nationaliteit kind:
Plaats in het gezin:

Naam:
Naam:
Naam:
Naam:
Nederlands / andere:

Tel.nr.
Tel.nr.
Tel.nr.
Tel.nl
beide:

1ste / 2de / 3de / 4de / .............
(omcirkelen a.u.b.)

Broer / zus van
(naam ingeschreven broer/zus)

Gezinssamenstelling:

......... meisjes

........ jongens
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Verzorger 1
Achternaam (meisjesnaam):
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Email adres:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer werk:
Adres moeder (indien afwijkend):

Relatie tot kind:
moeder/pleegmoeder/stiefmoeder……………

Nederland / ander:
Nederlandse / andere:

(straat, postcode, woonplaats)

Hoogste schoolopleiding:*
Welk beroep oefent u nu uit?*
Verzorger 2
Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Email adres:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer werk:
Adres vader (indien afwijkend):

Relatie tot kind:
vader/pleegvader/stiefvader/………………

Nederland / ander:
Nederlandse / andere:

(straat, postcode, woonplaats)

Hoogste schoolopleiding:*
Welk beroep oefent u nu uit?*
Burgerlijke staat ouders.

gehuwd / ongehuwd / gescheiden / weduwe
of weduwnaar / samenwonend / partnerschap
ongehuwd / gescheiden / weduwe weduwnaar

Indien eenoudergezin:
Indien niet gehuwd: wie heeft wettelijk gezag
*Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult
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Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
VVE Programma:
VVE
Indicatie:
VVE duur:

ja / nee
……………….
……………….
………………..
………………..

Komt uw kind van een andere basisschool?
Zo ja, welke ? - naam basisschool :

ja / nee

adres + telefoonnummer basisschool :
Groepsverloop:
groep : _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voor welke groep wilt u uw kind aanmelden?
Datum aankomst in Nederland:
(indien van toepassing)

Thuistaal (indien anders dan Nederlands)
Huisarts:

……………………………………………

Allergieën:

……………………………………………

Medicijnen:

……………………………………………

Overige opmerkingen m.b.t. gezondheid:

……………………………………………

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde leerling (als het gaat om een leerling die 4 jaar
oud wordt) in de 6 maanden voorafgaand aan de eerste schooldag op onze school, niet is
ingeschreven bij een andere school.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij de doelstellingen en de uitgangspunten van de school
onderschrijft, zoals vermeld in de schoolgids.
Datum eerste schooldag van de leerling:

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): ………………………..

Naam ouder(s) / verzorger(s):

………………………..

…………………………….
………………………….

Akkoordverklaring directie / locatie leidster:
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TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK FOTO’S EN VIDEO’S
Beeldmateriaal nieuwsbrief
Gebruik van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief
□ geen toestemming □ toestemming

Beeldmateriaal Parro
De school mag foto’s of video’s van je kind delen in
mededelingen en updates aan jou en andere ouders
in je besloten Parro groep(en)
□ geen toestemming □ toestemming

Beeldmateriaal schoolgids
Gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids,
schoolbrochure en schoolkalender

□ geen toestemming □ toestemming

Beeldmateriaal social media
Gebruik van beeldmateriaal op social media
accounts van de school
□ geen toestemming □ toestemming

Beeldmateriaal website
Gebruik van beeldmateriaal op de website
van de school

□ geen toestemming □ toestemming

Deelname aan onderzoeken
Gebruik van de gegevens van deze leerling voor
Onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoeken
door onderzoekspartijen zoals het CBS of universiteiten

□ geen toestemming □ toestemming

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke verzorger met wettelijk gezag heeft
recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

Ondertekening verzorger Ondertekening verzorger
------------------------------ ------------------------------

Naam:

Naam:
Handtekening: Handtekening:
Datum: Datum:
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