basisschool de Spindel
Pastoor Doensstraat 3
4854 CP Bavel
tel.: 0161 - 431593
e-mail: info@bsdespindel.nl
internet: www.bsdespindel.nl

AANMELDFORMULIER

Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen.
* = doorhalen wat niet van toepassing is
Gegevens ouders/verzorgers:

bij moeder: meisjesachternaam invullen

Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Voornaam:

Voornaam:

Voorvoegsel(s):

Voorvoegsel(s):

Achternaam:

Achternaam:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Gemeente:

Gemeente:

Land:

Land:

Telefoon:

Geheim: ja/nee*

Telefoon:

Mobiel:

Mobiel:

Beroep:

Beroep:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

E-mail:

E-mail:

Geslacht:

man / vrouw*

Geslacht:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

(bijv: vader/moeder)

(bijv: vader/moeder)

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Hoogste opleiding:

Hoogste opleiding:

Diploma behaald:
Indien nee:

ja / nee*
aantal gevolgde schooljaren: ___

Godsdienst:

één ouder gezin:

Diploma behaald:
Indien nee:

Geheim: ja/nee*

man / vrouw*

ja / nee*
aantal gevolgde schooljaren: ___

Godsdienst:

ja / nee*
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Is één van de ouders geboren in:
●

Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal,

ja / nee*

Kaapverdië, Turkije, Tunesië.
●

Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba.

ja / nee*

●

Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde

ja / nee*

Indonesië.
●

Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep.

ja / nee*

●

Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten

ja / nee*

op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet.

Overzicht leerling:
Achternaam:

Naam noodadres 1:

Voorvoegsels:

Tel. noodadres 1:

Voorletters:

Relatie tot kind:

Voornamen:
Naam noodadres 2:
Tel. noodadres 2:

Roepnaam:
Geslacht:

Relatie tot kind:

jongen / meisje*

Burgerservicenr.:

(= Sofinummer)

Geboortedatum:

Naam huisarts:

Geboorteplaats:

Tel. huisarts:

Geboorteland:
Naam tandarts:

Nationaliteit:
Godsdienst:

gedoopt: ja / nee*

Tel. tandarts:

Indien afwijkend of toekomstig adres: (met ingang van:

)

Adres:

Postcode + Plaats:

Gemeente:

Provincie:

Land:

Telefoon:

Gegevens vorige school:
Naam:

Gemeente:

Postcode + Plaats:

Schooljaar:

Adres:

Groep:
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Ontwikkelingsverloop van het kind:
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake is,
of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de aanmeldingsprocedure.
Spelen (o.a. concentratie / zelfstandigheid):

ja / nee*

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten):

ja / nee*

Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag):

ja / nee*

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek):

ja / nee*

Contacten met anderen:

ja / nee*

Allergieën:

ja / nee*

Medicijngebruik:

ja / nee*

Toelichting:

Overige relevante informatie: broers/zussen
Naam:

broer / zus*

geboortedatum:

Naam:

broer / zus*

geboortedatum:

Naam:

broer / zus*

geboortedatum:

Opmerkingen:

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie
dat op zijn kind betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouders 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.
Verklaring van inschrijving vierjarigen
Bij inschrijving van een leerling in het basisonderwijs is een uitschrijvingsverklaring vereist van de school waarvan de leerling
afkomstig is.
Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school gaat, geldt dat de ouders/verzorgers dienen te verklaren dat hun kind binnen een
periode van 6 maanden voorafgaande aan de inschrijving, niet op een andere school was ingeschreven.

Verklaring:
Hierbij verklaren de ouders dat _____________________________________ niet ingeschreven
staat / heeft gestaan* bij een andere school in de periode 6 maanden voorafgaand aan ondertekeningsdatum.
Plaats:
Datum:

Handtekening:
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