Aanmeld- en inschrijfformulier ABBS de Zuiderzee
SOORT AANMELDING

O

3-jarige, wordt 4 op ________
Aanmelding 3 jarigen gaat via Amsterdamse scholenring. Graag ook het centrale aanmeldformulier inleveren.

O

Afkomstig van andere school.
Aanmelding per _______________ (dd-mm-jj) in groep ____

Naam school van herkomst

___________________________
___________________________
Huidige groep: ____

Plaats school van herkomst

___________________________

Volgt onderwijs sinds

___________________________

Reden schoolwisseling

O

___________________________
___________________________
Ouders/verzorgers geven toestemming voor de overdracht
van een (zorg)dossier vorige school

P

Ouders/verzorgers weten dat de school een onderwijskundig rapport
krijgt van de vorige school

PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht M / V
Geboortedatum

(dd-mm-jjjj)

Geboorteplaats
Sofinummer/BSN*
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim Ja / Nee
Mobiel nummer moeder
Mobiel nummer vader
Ander (nood)nummer
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Land van herkomst
Datum in Nederland
Land herkomst vader
Land herkomst moeder

(dd-mm-jjjj)

VOORSCHOOLSE PERIODE

O

Kind heeft een kinderdagverblijf bezocht.
Naam dagverblijf:________________

O

Kind heeft een voorschool (VVE) bezocht
Partou Brigantijnkade / andere voorschool, nl. _______________
Aantal dagdelen: 2 / 4

O

Ouders/verzorgers geven toestemming voor overdracht gegevens VVE of KDV

HUISARTS EN MEDISCH

GEZIN

Achternaam huisarts

Aantal kinderen gezin

Adres

Plaats van kind in gezin

oudste / middelste / jongste

Woonplaats
Verzekeringsm. ziektekosten
Polisnummer

Eventuele opmerkingen

Medicijnen

* Bij medicijngebruik op school apart formulier invullen

Allergie
Producten die kind niet mag
Medische bijzonderheden:

PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht M / V
Relatie tot kind

vader / moeder / ...

Geslacht M / V
Relatie tot kind

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Beroep

Beroep

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Indien afwijkend van kind:

vader / moeder / ...

Indien afwijkend van kind:

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee
E-mail

Telefoon thuis geheim Ja / Nee
E-mail

Toestemming P Toestemmingsformulier voor gebruik leerlinggegevens en beeldmateriaal
is ingevuld door de ouders

ONTWIKKELING LEERLING

Zijn er bijzonderheden wat betreft de ontwikkeling van uw kind?
Ja / Nee
Zo, ja, welke?

Verwacht u dat uw kind bijzondere hulp of ondersteuning nodig zal hebben op school?
Ja / Nee
Zo, ja, welke?

O
O
O
O
O
O
O

leren van de Nederlandse taal
taal/spraakontwikkeling
medisch, nl.:
orthopedisch / gedrag, nl.:
anders, nl.:
er is sprake van dyslexie in de familie
ouders geven toestemming aan school voor inzage in resultaten van onderzoek / testen

Andere opmerkingen of bijzonderheden:

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. Ouders kunnen de gegevens inzien
middels het ouderportaal.
*TOELICHTING SOFINUMMER/BSN
Sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers.
Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
-

O

het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind;
het geboortebewijs van uw kind;
een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.

Kopie van een document met het BSN-nummer is toegevoegd aan dit inschrijfformulier.

Dit formulier is een voorlopige inschrijving.
Als bij het intakegesprek met de leerkracht blijkt dat wij dat wij niet kunnen voldoen aan de
onderwijsbehoeftes van uw kind, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten.
Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

