OBS ’t Reigerbos
Zaagmolenpad 1
2761 TL Zevenhuizen zh
Postadres: Postbus 130 2760 AC Zevenhuizen zh
Aanmeldformulier
1. Uw kind is aangemeld wanneer u het aanmeldformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en ingeleverd bij de school.
2. Na inlevering van het aanmeldformulier op school gaat de zorgplicht van de school in. Zorgplicht betekent dat scholen
ervoor moeten zorgen (wettelijk verplicht) dat iedere leerling die aangemeld is of op school zit, een passende onderwijsplek
krijgt.
3. Wanneer uit de aanmelding blijkt dat er geen extra ondersteuning nodig is volgt automatisch definitieve inschrijving.
4. Wanneer uit de aanmelding blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft zal de school, op korte termijn, in overleg
met de ouders en eventueel externen, de te bieden ondersteuning bespreken. De school informeert de ouders zorgvuldig
over de te volgen procedures en de mogelijkheden die de school heeft om een passend aanbod aan het kind te kunnen
bieden.
Personalia leerling
Achternaam:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burger Service Nummer:
Eerste nationaliteit:
Indien niet in Nederland geboren
Tweede nationaliteit:
Datum in Nederland:
Land van herkomst verzorger 1:
Land van herkomst verzorger 2:

VERKLARING SCHOOL
Wet bescherming persoonsgegevens
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 rijks accountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat
op zijn kind betrekking heeft.
*TOELICHTING BSN
Het burger service nummer (BSN) kunt u op een aantal
documenten vinden:
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.

Taal die thuis gesproken wordt:
Voorschoolse opvang en/of educatie
Naam kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal:

Ja / nee

Ik geef toestemming tot overdracht van gegevens van peuterspeelzaal en/of kinderopvang

In geval van verhuizing
Naam school van herkomst:
Plaats school van herkomst:
Telefoonnr. School:
Ik geef toestemming voor contact tussen de Interne Begeleider van
’t Reigerbos en van school van herkomst.

Huidige groep:
Naam leerkracht:

Ja / nee

Huisarts en medisch
Achternaam huisarts:
Adres huisarts:
Telefoonnr. huisarts:
Onder behandeling van specialist? Zo ja, met welke reden?
Gebruikt uw kind medicijnen?

Zijn er producten die uw kind niet mag?

Burgerlijke staat:

Getrouwd/samenwonend/gescheiden/één-oudergezin

Zijn er bijzonderheden waar de school van op de hoogte zou moeten zijn?
Zo ja, welke:

GEZIN

BIJZONDERHEDEN

Ja / nee

Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de lichamelijke ontwikkeling?
Is uw kind onder behandeling van een fysiotherapeut?
Is uw kind onder behandeling van een logopediste?
Is uw kind zindelijk?
Heeft uw kind problemen t.a.v. ogen en/of oren?
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de taalontwikkeling?

Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling?
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om de basisschool te kunnen doorlopen?
Denkt u dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong zou kunnen hebben?
PERSONALIA VERZORGER 1
Achternaam:

Ja / nee
PERSONALIA VERZORGER 2
Achternaam:

Voorletters:
Geslacht:

Voorletters:
M/V

Geslacht:

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Hoogst genoten opleiding/
diploma
Diploma behaald
Indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding:
Jaar waarin diploma behaald
is:
Telefoon werk:

O basisonderwijs
O (v)so-zmlk
O lbo/vbo, praktijkond. of
vmbo/mavo, bbl/kb
O overig vo en hoger
Ja / Nee

Hoogst genoten opleiding /
diploma
Diploma behaald
Indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding:
Jaar waarin diploma
behaald is:
Telefoon werk:

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis geheim

Ja / nee

Ja / Nee

E-mail:
Noodnummer 1
Dit nummer bellen we als
eerste als u niet te bereiken
bent.
Noodnummer 2
Dit nummer bellen we als
tweede als u niet te bereiken
bent.
ONDERTEKENING (naar waarheid ingevuld)
Naam verzorger 1:
Datum:
Handtekening:

Telefoon thuis geheim

M/V

O basisonderwijs
O (v)so-zmlk
O lbo/vbo, praktijkond. of
vmbo/mavo, bbl/kb
O overig vo en hoger
Ja / Nee

Ja / Nee

E-mail:
Wat is de relatie van deze
persoon tot het kind?
Wat is de relatie van deze
persoon tot het kind?
ONDERTEKENING (naar waarheid ingevuld)
Naam verzorger 2
:
Datum:
Handtekening:

