IKC it iepen finster
– Voorschool – Peuteropvang – Basisschool- Buitenschoolse opvang
Aanmeldformulier, door ouders in te vullen
Fijn dat u uw kind aanmeldt op ons kindcentrum. We vragen u dit aanmeldformulier volledig in te vullen.
Elke school is verplicht een leerlingenadministratie te voeren. Deze informatie wordt verzameld in het zorgdossier van de
leerling, dat nodig is om ervoor te zorgen dat we de leerling zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de
school en, indien nodig, extra zorg kunnen bieden. Ingevulde informatie komt dus ten goede aan de leerling en is van
belang en relevant voor een optimale begeleiding. Deze verzameling van persoonsgegevens valt onder het
vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming op de Persoonsgegevens; deze informatie is vrij van meldingsplicht.

Persoonlijke gegevens leerling
Voorletters

Geboorteplaats

Roepnaam

Gemeente

Voornamen *)
Tussenvoegsel

Land

Achternaam

Nationaliteit

Geslacht

M/V

Woont in NL sinds

Geboortedatum

Voertaal thuis

BSN/onderwijsnummer**)

Geboorteland

Telefoonnummer
Telefoonnummer geheim

Ja / nee

Plaats in de kinderrij

1

Broertje of zusje op deze
school?

Ja / nee

e

2

e

Godsdienst
3

e

4

e

5

e

6

e

Eén oudergezin

Ja / Nee

Zo ja naam:

Groep:

*) Dit is de naam zoals opgenomen in het geboorteregister. Deze gegevens worden uitgewisseld met de overheid.
**) de wet schrijft voor dat de verzorger(s) een officieel document moeten overleggen, zodat de school zeker weet dat het
juiste BSN (sofinummer) vastgelegd wordt in de leerlingenadministratie.
Hieronder kunt u aangeven wat voor uw kind van toepassing is:
Ons kind heeft extra zorg en hulp nodig op school

Ja / nee

Adresgegevens leerling
Adres 1

Adres 2

Straat

Straat

Nummer

Nummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Geheim adres

Ja / Nee

Geheim adres

BRON, in te vullen door school *)

Inschrijfdatum

Datum eerste schooldag

Onderwijs sinds

Plaatsing in groep

Status leerling

Leerlingnummer

*) Door kindcentrum in te vullen
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Ja / Nee

Betreft aanmelding voor:
Basisschool groep: _____

VVE

Ja / Nee

Gegevens peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal

VVE startdatum

Voorschools programma

VVE Einddatum

Duur in maanden

VVE Programma

Gegevens vorige basisschool

Naam school

BRIN

Telefoon

Straat

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

Peuteropvang

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

Ochtend tot 12.15u
Verlengde opvang tot 14.00u
of 16.15u of 18.15u

Voorschoolse (VSO) /
Buitenschoolse opvang (BSO)
Ochtend
7.30 - 8.15 uur
Korte middag tot 16.15 uur

Lange middag tot 18.15 uur

Heeft u in de schoolvakanties naast de aangegeven middagen
opvang nodig?
JA
NEE Zo ja hoeveel dagdelen:________
Ik heb alleen in de schoolvakanties opvang nodig.
Hoeveel dagdelen verwacht u nodig te hebben:______________
Gewenste ingangsdatum:

Bij aanmelding VSO / BSO ook onderstaande gegevens invullen
Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2

BSN nummer

BSN nummer

U heeft inkomen uit arbeid

Ja / nee

U maakt gebruik van een voorziening
gericht op arbeidsinschakeling

Ja / nee

U heeft inkomen uit arbeid
U maakt gebruik van een voorziening
gericht op arbeidsinschakeling

Ja / nee
Ja / nee

U volgt een inburgeringsprogramma

Ja / nee

U volgt een inburgeringsprogramma

Ja / nee

U volgt een opleiding

Ja / nee

U volgt een opleiding

Ja / nee
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Gegevens verzorgers
Ouder / Verzorger 2

Ouder / Verzorger 1
Voornaam

Voornaam

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel

Achternaam

Achternaam

Geslacht

Geslacht

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Beroep

Beroep

Adres gegevens
Ouder / Verzorger 2

Ouder / Verzorger 1
Straat

Straat

Huisnummer

Huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Land

Land

Contact gegevens
Ouder / Verzorger 2

Ouder / Verzorger 1
Telefoon thuis
Telefoon Geheim

Telefoon thuis

Ja / Nee

Telefoon Geheim

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon werk

Telefoon werk

E-mailadres privé

E-mailadres privé

Huisarts
Tandarts

Ja / Nee

Medische gegevens leerling
Telefoon
Telefoon

Andere bijzonderheden:
Medicatie:
Allergie:
Dieet:
Anders:
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Ondertekening

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling administratie dat op zijn of
haar kind betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school
en het onderwijs te ontvangen.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:
•
De identiteit en uitgangspunten van de school te respecteren zoals verwoord in het schoolplan en beschreven in
de schoolgids.
•
Dat uw kind alle vakken en activiteiten die op het lesrooster staan zal volgen.
Het motto van de vereniging is ‘Samen maken we onderwijs bijzonder’, daarom verwachten wij van u als ouder ook
betrokkenheid bij de school zoals
•
Het tijdig informeren dat uw kind niet of te laat op school kan komen
•
Het tonen van belangstelling voor de ontwikkeling en vorderingen van uw kind door ouderavonden, spreekuren,
contactavonden en rapportbesprekingen bij te wonen
•
Dat u met klachten, vragen of problemen dit eerst met de groepsleerkracht opneemt
•
Dat we ook een beroep op u kunnen doen bij bijzondere aangelegenheden.

Plaats

________________________ Plaats

_________________________

Datum

________________________ Datum

_________________________

Naam

________________________ Naam

_________________________

Handtekening

________________________ Handtekening _________________________
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