aanmeldformulier

PERSONALIA LEERLING

PERSONALIA VERZORGER 1

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorletters
Geslacht M / V

Roepnaam

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geslacht M / V
Geboortedatum

Geboortedatum
(dd-mm-jj)

Geboorteplaats

Geboorteplaats
Beroep

Sofinummer/BSN

Genoten opleiding

Gezindte

Werkzaam bij bedrijf

Eerste nationaliteit

Telefoon werk

Tweede nationaliteit

Telefoon mobiel

Culturele achtergrond (land)

Burgerlijke staat

Land van herkomst (tbv Cfi)

Straat en huisnummer

Datum in Nederland

(dd-mm-jj)

Postcode

Land van herkomst vader

Plaats

Land van herkomst moeder

Telefoon thuis

Opleidingcat. verzorger 1 O basisonderw. of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo en hoger

Telefoon thuis geheim Ja / Nee
E-mail
PERSONALIA VERZORGER 2

Opleidingcat. verzorger 2 O basisonderw. of (v)so-zmlk

Achternaam

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

Voorletters

O overig vo en hoger
VVE deelname ja / nee

Geslacht M / V
Relatie tot kind vader / moeder / ...

Naam VVE programma

Geboortedatum

Indien afkomstig van andere school:

Geboorteplaats

School van herkomst naam

Beroep

1e schooldag zij-instroom

Genoten opleiding

groep

Werkzaam bij bedrijf

GEZIN
Broertje(s)/zusje(s)

(dd-mm-jj)

(dd-mm-jj)

Telefoon werk
op school/ingeschreven/wachtlijst

Zo ja, na(m)en & geb.d.d.

Telefoon mobiel
Burgerlijke staat
Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Het is van groot belang dat ouders en school samenwerken als
pedagogische partners. Daartoe verwachten wij van ouders dat:
1. We vanaf het moment van inschrijving door ouders op de hoogte
worden gesteld van belangrijke ontwikkelingen rond het kind. Daartoe
rekenen wij alle ontwikkelingen en onderzoeken die van belang
kunnen zijn voor een juiste plaatsings- en intake-procedure. Als blijkt
dat er belangrijke gegevens zijn achtergehouden, kan dat leiden tot
het stopzetten/ opschorten van de plaatsingsprocedure.
2. Zij zich conformeren aan de afspraken die op school gelden.
Middels ondertekening van dit formulier geven ouders aan dat zij
kennis hebben genomen van de inhoud van de schoolgids en zich
daaraan te conformeren.

Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim Ja / Nee
E-mail

Ondertekening
Handtekening verzorger 1

Handtekening verzorger 2

Datum aanmelding
Eventuele opmerkingen Gebruik hiervoor achterzijde

(dd-mm-jj)

