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Inschrijfformulier basisschool De Wereldboom
Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1.
2.
3.
4.
5.

het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt;
alle gegevens betreffende het kind en de ouder(s)/verzorger(s) op dit inschrijfformulier zijn ingevuld;
zowel de ouder(s)/verzorger(s), als de directeur van de school, dit formulier hebben ondertekend;
een kopie van het paspoort/ID-kaart of een geldig verblijfsdocument van één van de ouders is ontvangen;
een kopie van de verstrekking van het Burgerservicenummer (BSN) van het in te schrijven kind is ontvangen. Dit kan
aangevraagd worden bij de Gemeente. Eventueel heeft de voorschoolse opvang ook het BSN van het kind.

De directie behoudt het recht om niet tot inschrijven over te gaan, wanneer:
a) aan hierboven genoemde voorwaarden voor definitieve inschrijving niet wordt voldaan;
b) de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te kunnen doorlopen;
c) de school niet adequaat (genoeg) is ingericht, in geval van een handicap van het kind;
d) onderstaande gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld.
In het kader van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht. In het geval van sub b) en c) zal het bevoegd gezag
van de school worden ingeschakeld, om voor het kind een passende onderwijsplek te vinden op een andere school.

1. Gegevens van het kind
Roepnaam

Burgerservicenummer
Voorna(a)m(en) voluit

Voorvoegsel(s)

Achternaam
-

Geboortedatum

-

Geslacht

Man

Vrouw

Geboorteland

Geboorteplaats

Huisnummer

Straatnaam

Toev.

Plaatsnaam

Postcode

Adres geheim

Land

Ja

Nee

2e Nationaliteit

Nationaliteit

Godsdienst

In Nederland sinds
Welke gezinssituatie is van toepassing?
Pleeggezin

Eenouder

Samengesteld

Ongehuwd samenwonend

Gehuwd

Wettelijk vertegenwoordiger

2. Gegevens gezinsleden broers / zussen
Roepnaam

Geboortedatum

Man
-

Vrouw
-

Geboortedatum

Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum

Geslacht

Vrouw

Man
-

-

Roepnaam
Man
-

Vrouw
-

Geslacht
Geboortedatum

Man
-

Vrouw
-

Versie 03-2020

Geslacht

Roepnaam

3. Gegevens voorschoolse opvang
Bezocht het kind een voorschoolse
?
opvang

Ja

Type voorschoolse opvang

Peuteropvang

-

Zo ja, ingangsdatum

Nee

-

Gastouder

Kinderdagverblijf

Naam opvang
Straatnaam

Toev.

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Telefoon

Aantal dagdelen per week

Het voorschoolse verslag / overdrachtsformulier van de voorschoolse opvang wordt overlegd
Deelgenomen aan VVE programma

Ja

Nee

Ja

Nee

Weet ik niet1

4. Gegevens huisarts
Naam huisarts
Straatnaam

Huisnummer

Toev.

Plaatsnaam

Postcode
Telefoon

5. Medische en/of sociaal maatschappelijke informatie (volgens de visie van ouder(s)/verzorger(s))
Heeft het kind problemen met:

Horen

Gebruikt het kind medicijnen?

Nee

Ja, namelijk:

Heeft het kind een allergie(ën)?

Nee

Ja, namelijk:

Heeft het kind andere verzorgers gehad?

Zien

Nee

Spreken

Ja, namelijk:

Heimwee

Heeft het kind last van emotionele problemen?

Bewegen

Slapeloosheid

Scheidingsangst

Anders, namelijk:

Heeft het kind leerproblemen?

Nee

Ja, namelijk:

Is er sprake van gedragsproblemen thuis of op school?

Nee

Ja, namelijk

Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal?

Nee

Ja

1 Vraag de opvanglocatie of het kind heeft deelgenomen aan een VVE programma.
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6. Is het kind in contact geweest met een van de volgende instanties?
Nee
Ja, namelijk:
Kinderdagverblijf

Peuterspeelzaal

Orthopedagoge peuterspeelzaal

Medisch kinderdagverblijf

Ambulante begeleiding

Jeugdgezondheidszorg

Logopedie

Audiologisch centrum

Spraak-taalteam

Dimence

Fysiotherapie

Psycholoog

Arts(en)

Maatschappelijk werk

Collegiale consulent

Gespecialiseerde gezinsverzorging

Expertis onderwijsadviseurs

Raad voor de kinderbescherming

Consultatieteam vroeg signalering

Sociaal pedagogische dienst of
Praktische pedagogische
gezinsbegeleiding

Anders, namelijk:

7. Andere bijzonderheden of aanvullende informatie met betrekking tot het kind

8. Gegevens van ouder/verzorger1
Relatie tot kind

Moeder

Vader

Pleegmoeder

Wettelijk vertegenwoordiger

Anders:

Voorletters

Voornaam

Voorvoegsel(s)

Achternaam
Geboortedatum

Pleegvader

-

Geslacht

-

Man

Vrouw

Geboorteland

Geboorteplaats

Toev.

Huisnummer

Straatnaam

Plaatsnaam

Postcode
Land

Adres geheim

Telefoon thuis

Ja

Nee

Mobiel

E-mailadres
Nationaliteit

2e Nationaliteit

In Nederland sinds

Godsdienst

Welke gezinssituatie is van toepassing?
Pleeggezin

Eenouder

Samengesteld

Ongehuwd samenwonend

Gehuwd

Wettelijk vertegenwoordiger
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9. Gegevens van ouder/verzorger 2
Relatie tot kind

Moeder

Vader

Pleegvader

Pleegmoeder

Wettelijk vertegenwoordiger

Anders:

Voorletters

Voornaam

Voorvoegsel(s)

Achternaam
Geboortedatum

-

Geslacht

-

Man

Vrouw

Geboorteland

Geboorteplaats

Toev.

Huisnummer

Straatnaam

Plaatsnaam

Postcode
Land

Adres geheim

Telefoon thuis

Ja

Nee

Mobiel

E-mailadres
Nationaliteit

2e Nationaliteit

In Nederland sinds

Godsdienst

Welke gezinssituatie is van toepassing?
Pleeggezin

Eenouder

Samengesteld

Ongehuwd samenwonend

Gehuwd

10. Is een voogdij instelling of wettelijk vertegenwoordiger bij het kind betrokken?

Wettelijk vertegenwoordiger

Nee

Ja, namelijk:

Naam instelling
Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Telefoon

Mobiel

Toev.

E-mailadres

11. Bij nood waarschuwen
Bij afwezigheid van de ouders(s)/verzorger(s) waarschuwen:
Dhr.

Mevr.
Achternaam

Voornaam
Telefoon
Relatie tot kind

Mobiel
Vader

Moeder

Pleegvader

Opa

Oma

Anders:

Pleegmoeder

Wettelijk vertegenwoordiger
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12. Heeft het kind eerder op een andere basisschool/instelling onderwijs gevolgd?
Datum inschrijving

-

Nee

Ja, namelijk:

-

Naam vorige instelling / school
Naam interne begeleider
Naam leerkacht(en)
Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Telefoon

Groep

Toev.

13. Verklaring contact toeleverende instantie(s)
Ouder(s)/verzorger(s) verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om contact op te nemen met
bij punt 6 vermelde instantie(s) om informatie op te vragen. Deze informatie betreftalleen die aspecten, die voor de school van
belangzijn, omhet kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling.
De ouder(s)/verzorger(s) geven hierbij toestemming aan de toeleverende instantie(s) om de gevraagde informatie te
verstrekken. Deze informatie zal conform de eisen in deWet op de Privacy worden behandeld.
Ondergetekend(en) verleent hierbij toestemming:
Handtekening ouder/verzorger 1

Hantekening ouder/verzorger 2

Naam

Naam

14. Algemene verklaring
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s), dat:
a. Voornoemd kind niet ingeschreven staat bij een andere school;
b. De gegevens op dit inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld;
c. De gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn;
d. Ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling;
e. Ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven en respecteren;
f. Ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van
een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school.
Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Naam

Naam
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15. Verklaring gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat
foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. We willen er met elkaar
voor zorgen dat we niet toevallig publiceren terwijl u dat niet wilt.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen
dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat
deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze
willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en
video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf op te
nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een
ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar
directiedewereldboom@stichtingquovadis.nl.
Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s, video’s:
•
•
•
•
•

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Naam

Naam

16. Schoolgegevens (door de school in te vullen)
Brin-nummer
Datum 1e schooldag / inschrijving

21DZ
-

-

Geplaatst in groep
Deze inschrijving wordt definitief wanneer de directie van de school hieronder heeft ondertekend.
Naam: Jeroen Oude Oosterik
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