AANMELDINGSFORMULIER

Gegevens leerling

Achternaam
:...................................................
Roepnaam:...............................................
Voornamen (voluit) :...........................................................................................................................
Geboortedatum
:...................................................
Geslacht
:M-V*
Geboorteplaats
:...................................................
Geboorteland :.........................................
Burgerservicenummer:…………………………………...1
Nationaliteit :.........................................
Woonadres leerling

Adres
Postcode
Woonplaats

:..................................................
:..................................................
:..................................................

Telefoon
Telefoon mobiel
Telefoon geheim

:.............................
:.............................
: Ja / Nee *

Overige gegevens leerling

Inschrijfdatum
Plaatsing in groep
Overtuiging
Huisarts
Peuterspeelzaal/KDV
Adres
Plaats

:..................................................
: 1 2 3 4 5 6 7 8
:.................................................
:.................................................
:.................................................
:.................................................
:.................................................

(Eerste schooldag)
Plaats in de kinderrij :......... van ...........
Telefoon

:............................

Postcode
Telefoon

:............................
:............................

Indien afkomstig van andere school

Naam school :.................................................
Adres
:.................................................
Plaats
:.................................................
Groepsverloop:.....................t/m ……………....

Brinnr.
:............................
Postcode
:............................
Telefoon
:............................
Gedoubleerd in groep :...........................

Gegevens ouders / verzorgers / voogden
Is sprake van een één-oudergezin  ja

 nee

Gegevens ouder / verzorger / voogd 1 *

Achternaam ouder 1 : …………………………………………………….
Geslacht  M  V
Voorna(a)m(en) van ouder 1 : ………………………….……………………………………………………
Geboortedatum :………………………………..
Woonadres leerling : Ja / Nee *
Burgelijke staat : ……………………………….
Geboorteland :...............................................
Nationaliteit :.................................................
Beroep :.................................................
Telefoon werk :............................................
Telefoon mobiel :.................................................
Gegevens ouder / verzorger / voogd 2 *

Achternaam ouder 2 : …………………………………………………….
Geslacht  M  V
Voorna(a)m(en) van ouder 2 : ………………………….……………………………………………………
Geboortedatum :………………………………..
Woonadres leerling : Ja / Nee *
Burgelijke staat : ……………………………….
Geboorteland :.................................................
Nationaliteit :............................................
Beroep
:.................................................
Telefoon werk :............................................
Telefoon mobiel :.................................................
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

1

Hier kunt u het burgerservicenummer (BSN) / sofinummer van uw kind invullen. Graag ontvangen wij ook de kopie van het officiële
document van de belastingdienst waarop het burgerservicenummer / sofinummer van uw kind staat vermeld (kopie van een eigen
identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer op vermeld
staat, mag ook). Na verificatie met DUO, zal het formulier worden vernietigd.

Postadres m. b. t. brieven en acceptgiro verzorger: 1 / 2 *
E-mail adres
:............................................................................................................
Bij afwijkend woonadres ouder/verzorger 1/2

Adres
:.................................................
Woonplaats :.................................................
E-mail adres :.................................................

Postcode :.................................................
Telefoon :.................................................

Verklaring en ondertekening 2x:
De ouder(s) / verzorger(s) van :........................................................
verklaren hierbij dat:
•
•
•
•
•
•
•

zij de school toestemming geven indien nodig tot intern pedagogisch/didactisch onderzoek;
bovengenoemd kind niet ingeschreven staat of onderwijs volgt aan een andere school2;
(voor de ouders van 4-jarigen) het aangemelde kind de afgelopen 6 maanden niet ingeschreven heeft gestaan bij
een andere basisschool3;
bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld
zij de school toestemming geven om gegevens op te nemen in de administratie van de school. De gegevens
worden gebruikt om het onderwijs aan uw kind te verzorgen en worden verstrekt aan een aantal instanties zoals:
de onderwijsinspectie, het ministerie van onderwijs, e.d.)4;
zij akkoord gaan met het Voorlopig Protocol Beeldmateriaal van basisschool Vlasgaard. Dit protocol is te vinden
op onze website www.vlasgaard.nl onder de noemer ‘protocollen’;
uw kind periodiek gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van hoofdluis of neten.

Zeeland, …………………………….(datum)

Handtekening ouder / verzorger / voogd 1*

Handtekening ouder / verzorger / voogd 2 *

Opmerking(en):

U kunt het inschrijfformulier samen met de kopie van het document waar het burgerservicenummer
van uw kind op staat afgeven op bassischool Vlasgaard of sturen naar:
Basisschool Vlasgaard, Kerkstraat 57-59, 5411 EA Zeeland

2

Bij deze vraag verklaart u dat uw kind de afgelopen 6 maanden geen andere basisschool heeft bezocht.
U meldt uw kind aan op basisschool Vlasgaard. Uw kind wordt pas officieel ingeschreven op de dag dat het ook daadwerkelijk
de school gaat bezoeken, anders gezegd, de 1e schooldag van uw kind, op of na zijn/haar 4e verjaardag, is ook tevens de officiële inschrijfdag
van uw kind.
4
Bij de verwerking van persoonsgegevens in de leerlingdossiers houden wij ons aan de privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
3

