INSCHRIJFFORMULIER

Basisschool De vier Heemskinderen
Rondestraat 31

5352 LJ Deursen-Dennenburg

e-mail: dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl

tel: 0486-411521
website: www.de4heemskinderen.nl

Brinnummer 06VO

Leerling
Achternaam:

…………………………………………………………

Voornamen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Roepnaam:

…………………………………………………………

Geslacht:

man

Geb.datum:

………………………………………

Straat+nr.:

………………..………………………………

Geb.plaats:

………………………………………

Pc+plaats:

…………………………………………………

BSN*:

………………………………………

Tel. nr.:

…………………………………………………

Geloof:

………………………………………

Nationaliteit:

Nederlands /

…………………………………………..………

Huisarts:

…………………………………………………

Geb.land:

Nederland

………………………………………..…………

Tel.nr arts:

………………..…………………………..….

Tel. noodgeval:

………………………………relatie……………………………..…………………………………

Medicijngebruik

Nee / Ja, ……………………………………………………………………………………………..(naam medicijn)

Allergie:

Nee / Ja, voor………………………………………………………Wat te doen ……………………………………………………………..

/

vrouw

/

Bezoekt peuterspeelzaal?*

Nee / Ja ………………………………………..…

Sinds:

…………………………………………..….

Bezoekt kinderopvang?*

Nee / Ja ………………………………………..…

Sinds:

…………………………………………..….

Naam school:**

……………………………………………………...….

Plaats:**

……………………………………………………

Naam leerkracht:**

………………………………………………………..…

Groep:**

…
……………………………………………………

…
Ik heb wel/geen bezwaar tegen plaatsing van foto’s, waarop mijn kind staat, in de schoolgids, nieuwsbrief
of de website van de school.
* Bij inschrijving 3-4 jarigen invullen.
** Bij tussentijdse instroom invullen.
Dit is een inschrijvingsformulier.
Na een gesprek met de intern begeleider en/of de directeur wordt de beslissing genomen over plaatsing van uw kind
op De vier Heemskinderen. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij aanmelding plaats, maar minimaal 6 weken voor de eerste schooldag.
U wordt op de hoogte gesteld van de plaatsing. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling
zoals deze beschreven staat in de schoolgids.

de (Wpb) wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing.
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Gezin/ouders (gegevens van ouders/verzorgers van de leerling)
1e Ouder

2e Ouder

(geboortenaam van de ouder)

(geboortenaam van de ouder)

Achternaam:

……………………………………………..………………..

Achternaam:

………………………….……………………………….…

Roepnaam:

…………………………………………..

Roepnaam:

……………………………………..

Voorletters:

……………………………………..……

Voorletters:

………………..……………………

Adres:

Zie kind / anders nl.……………………………

Adres:

Zie kind / anders nl.……………………………

m/v

m/v

…………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………….…..…….

Mobiel nr:

………………….………….

Mobiel nr:

……………………….……

E-mailadres:

……………………………………………..………………..

E-mailadres:

……………………………………………..………………..

Geb.datum:

………………….………….

Geb.datum:

……………………….……

Geb.plaats:

………………….………….

Geb.plaats:

………………………..….

Geb.land:

Nederland / ……………………………….……..

Geb.land:

Nederland / …………………………..……..….

Nationaliteit:

Nederlands / ..………………………….……….

Nationaliteit:

Nederlands / …………………..……..………..

Hoogst genoten opleiding: ………………………..………….…….….

Hoogst genoten opleiding: …………………..………..……....…….

Jaar waarin het diploma is behaald: ……………………….….….

Jaar waarin het diploma is behaald: …………………......…….

Naam en plaats/land van de school waar het diploma is

Naam en plaats/land van de school waar het diploma is

behaald: …………………………………………………………………..………

behaald: …………………………………………………………………………

Bij geen diploma, aantal jaren onderwijs op die opleiding

Bij geen diploma, aantal jaren onderwijs op die opleiding

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Beroep:

……………………………………………………..……..

Beroep:

………………………………………………………………

Tel.nr. werk

………………………………

Tel.nr. werk:

……………………………..

werk:
Burg. staat:

gehuwd / gescheiden / ongehuwd / samenwonend met/zonder samenlevingscontract / ………………….…..

Wettelijk gezag

ja / nee

Is er sprake van een één-ouder gezin?

ja /

Is het kind een adoptie- of pleegkind

Ja / nee

Wettelijk gezag

ja / nee

nee

Ondergetekenden verklaren dat ………………………………………………………………………….……. (naam van het kind)
O

voor het eerst op school wordt ingeschreven

O

de afgelopen zes maanden, voorafgaand aan deze inschrijving, niet op een andere school stond ingeschreven

O

de uitschrijfverklaring van de vorige school heeft/wordt afgegeven

Tevens geven ondergetekenden toestemming om gegevens, ten behoeve van de ontwikkeling van het kind,
te overleggen met de peuterspeelzaal/ kinderopvang, hulpverlenende instanties, de vorige school
en/of de volgende school van het kind.
srond
ingeschreven.
Dit
formulier
is naar waarheid ingevuld,
Deursen-Dennenburg , datum: ………………………………….
Handtekeningen:
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

……………………………………………………….

……………………………………………………….
.
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