Aanmeldformulier
Kindcentrum De Marel
Leerlinggegevens
Naam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht

Jongen

Geboortedatum

meisje

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats en land
Datum in Nederland
Broertje(s) of zusje(s)

broertje(s)

zusje(s)

Burger Service Nummer
Nationaliteit(en)

/

Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon (geheim)

(ja)

(nee)

Zijn er bijzonderheden in de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind? (ja)

06-

(ja)

(nee)

(nee)

Zo ja, welke?

U ontvangt nog een vragenlijst waarin u details kunt aangeven.

Oudergegevens

Ouder/verzorger (1)

Ouder/verzorger (2)

Naam
Voorletters/roepnaam
Geslacht

M

M

V
(dd-mm-jjjj)

Geboortedatum
Burgerlijke staat

V
(dd-mm-jjjj)

Co-ouderschap

Wettelijk gezag
Relatie tot het kind
Beroep ouder/verzorger
Geboorteplaats & land
Vluchtelingenstatus

Ja

Nee

Datum in Nederland

Ja

Nee

Datum in Nederland

Mobiele telefoon
Adres (afwijkend)
Email-adres

1

Telefoonnummers

In geval van nood

Telefoon werk vader

Naam bedrijf

Telefoon werk moeder

Naam bedrijf

Telefoon overig

Naam

Telefoon overig

Naam

Vorige school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
Adres vorige school
Groep/naam leraar
Deelgenomen aan VVE programma

Ja

Nee

Toestemming tot het opvragen van informatie

Ja

Nee

Naam/telefoon huisarts
Adres huisarts
Heeft u uw kind ook op andere scholen aangemeld of bent u voornemens om dit te gaan doen? Ja
Nee
Welke scholen zijn dat?
Welke van deze scholen heeft uw voorkeur (onze school inbegrepen)?
De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst
kan worden of dat een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het
kader van de zorgplicht.
Toestemming
* Ik/Wij geven toestemming tot het verstrekken van mijn adres + telefoonnummer aan ouders van klasgenoten
van mijn kind . Ja
Nee
* Ik/Wij geven toestemming tot het verstrekken van leerlinggegevens aan met de school samenwerkende
instanties.(bijv. GGD/Cito) Ja
Nee
* Onze school mag beeldmateriaal van uw kind gebruiken voor:
(Aankruisen waarvoor u toestemming geeft; het aankruisen van meerdere opties is mogelijk.)

alle doeleinden
de nieuwsbrief
oudercommunicatie-app (b.v. Parro, Socials Schools, Klasbord, indien van toepassing)
de schoolgids
de sociale media van de school
de website van de school
geen enkel doel
Ondertekening
Ik/Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de schoolgids en gaan akkoord met de daarin opgenomen gedragsregels.
ouder/verzorger (1)

ouder/verzorger (2)

Naam:
Datum:

Naam:
Datum:

Na ondertekening en inlevering van dit formulier is uw kind aangemeld op school. Na de aanmelding beoordeelt de school op
basis van de ingewonnen informatie of uw kind toegelaten kan worden. U ontvangt hier van de school schriftelijk bericht over.
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