Inschrijfformulier Jenaplanschool de Vlieger

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
☐ Meisje ☐ Jongen

Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats/land
*BSN
*Onderwijsnummer (indien bekend)
Nationaliteit
Thuistaal

______
☐ Nederlands

☐ Dialect

☐ Anders:_______ _________

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheim adres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Inschrijfdatum op onze school

_______

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer:
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een
Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het
moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Gegevens vorig onderwijs
Kinderdagverblijf (KDV)

☐ n.v.t.

Peuterspeelzaal (PSZ)

☐ n.v.t

VVE Indicatie

☐ Ja

☐ n.v.t.

VVE Duur (maanden)
School mag contact opnemen met KDV/PSZ i.v.m. warme overdracht

☐ Nee

☐ Ja

☐ Nee

Naam (basis)school van herkomst

☐ n.v.t.

Plaats (basis)school van herkomst

☐ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

☐ n.v.t
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Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Noodnummers
Naam

Relatie tot kind

Tel:

Naam

Relatie tot kind

Tel:

Naam

Relatie tot kind

Tel:

Naam

Relatie tot kind

Tel:

Medische gegevens
Allergieën

☐ n.v.t.

Medicijnen

☐ n.v.t.

Naam huisarts
adres huisarts

______

Telefoonnummer huisarts
Is uw kind onder behandeling (geweest) bij:
KNO Arts

☐ Nee

☐ Ja, naam:

Logopedist

☐ Nee

☐ Ja, naam:

Ergotherapeut

☐ Nee

☐ Ja, naam:

Fysiotherapeut

☐ Nee

☐ Ja, naam:

Anders

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

_

Inschrijfformulier Jenaplanschool de Vlieger

Personalia verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheim adres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Aanvullende opmerkingen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Personalia verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger
Adres indien dit afwijkend van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheim adres

Telefoon thuis

☐ Nee ☐ Ja
☐ Nee ☐ Ja

Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen m.b.t. informatie aan gescheiden
ouders, is het van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met
betrekking tot hun Burgerlijke Staat.
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is
met het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder verplicht om afschriften van de officiële stukken
waarin dit is vastgelegd. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier
worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht.
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Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk
gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het
kind.

Verklaring ouders
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u de uitgangspunten van onze school
respecteert, zoals verwoord in het schoolplan en beschreven in de schoolgids.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u ook dat u het formulier naar waarheid hebt
ingevuld en geen gegevens (bewust) hebt achtergehouden. Mocht dit het geval zijn, dan behoudt de
school / het bestuur het recht voor, de inschrijving ongedaan te maken.

Ondertekening
Verzorger 1
Naam

Verzorger 2
Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

