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www.obsdeplaats.nl

Aanmeldformulier
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Andere naam hanteren Ja / Nee
Zo ja, welke
Geslacht M / V
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats
Sofinummer/BSN*
Gezindte

Gedoopt Ja/Nee

Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (land)
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland

(dd-mm-jj)

Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
VVE deelname Ja / Nee

Zo ja naam VVE programma

Adres en telefoonnummer VVE
Is ingeschreven geweest bij
een andere school Ja / Nee
Indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds

HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts
Adres
Woonplaats
Verzekeringsm. ziektekosten
Polisnummer

(dd-mm-jj)

Medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag

Zie ook ommezijde!

GEZIN
Aantal kinderen gezin
Plaats van kind in gezin
Noodnummer
Noodnummer naam
Eventuele opmerkingen

PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam (meisjesnaam)

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht M / V

Geslacht M / V

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Opleiding (afgerond)

Opleiding (afgerond)

Beroep

Beroep

telefoonnummer werk

telefoonnummer werk

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat
Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Mobiel nummer

Mobiel nummer

E-mail

E-mail

Het betreft het moment van inschrijving. Personalia tussen broers en zusjes kunnen verschillen als de gezinssamenstelling verandert.

Foto's en video-opnames van uw kind
1. Geeft u toestemming voor publicatie van foto's, op de website of in de nieuwsbrief van de school, die gemaakt zijn in de klas,
op school en tijdens uitstapjes?
2. Geeft u toestemming voor het incidenteel gebruiken van video-opnames waarop uw kind (toevalligerwijs) kan voorkomen
zodat leerkrachtgedrag op professioneel niveau geëvalueerd kan worden?
* Als u bij foto's en video-opnames Ja antwoordt, geldt dit voor de hele schooltijd tenzij u op enig moment
bij de directeur van de school aangeeft de toestemming te willen terugtrekken.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij
1. De uitgangspunten en doelstellingen van de school zoals omschreven in de schoolgids en het schoolplan te respecteren.
2. Akkoord te gaan met deelname van het kind aan alle normale bezigheden en activiteiten op de school zoals beschreven in
het schoolplan, de schoolgids en de jaarplanner.

3. Akkoord te gaan met vermelding van het kind op de klassenlijst die onder klasgenoten verspreid wordt.
4. Toestemming te geven tot het opvragen/doorgeven van de relevante leerlinggegevens aan de school van herkomst/de school
van bestemming, door de directie en de leerkrachten van onze school.

Voor ondertekening van dit formulier zie volgende bladzijde.
ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

ONDERTEKENING
Inschrijving voor akkoord
Naam directeur
Handtekening
Datum
Voeg een kopie van een document met het BSN nummer van uw kind erop toe. Dit kan geen zorgpas zijn, i.v.m. dat dit
document niet door de overheid wordt uitgegeven. Een kopie van ID-kaart, paspoort, uittreksel basisregister of geboorteakte is wel
mogelijk.

