Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs
Basisschool:
Adres:
PC en plaats:
Brinnummer:

RK basisschool De Schakel
’t Bussche Kempke 2
5324 AC Ammerzoden
04 XC

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:

073-5997179
073-5997180
info@deschakelammerzoden.nl
www.deschakelammerzoden

Leerlinggegevens
Achternaam:

BSN-nummer:

Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

Telefoon:

□m/□v

□ geheim

Nationaliteit:

Adres:

Geboortedatum:

Postcode:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Geboorteland:

Gemeente:

Geloof:

Huisarts:

Tel. arts:

Bijzonderheden leerling
Medicijngebruik:
Diagnose:
Medische info:

Gegevens

ouder / verzorger – man

Gegevens

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Voornaam:

Voornaam:

Adres:

Adres:

Postcode

Postcode

Woonplaats:

Woonplaats:

Gemeente:

Gemeente:

ouder / verzorger - vrouw

Telefoon:

□ geheim

Telefoon:

□ geheim

Tel. Werk:

□ geheim

Tel. Werk:

□ geheim

Mobiel tel.:

□ geheim

Mobiel tel.:

□ geheim

E-mail:

E-mail:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Extra gegevens verzorger 1 – man

Extra gegevens verzorger 2 - vrouw

vader / stiefvader / voogd

Relatie tot kind:

moeder / stiefmoeder / voogd

Relatie tot kind:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Geloof:

Geloof:

Beroep:

Beroep:

Hoogste opleiding:

Hoogste opleiding:

Opleiding gevolgd in Nederland:

ja / nee

Opleiding gevolgd in Nederland:

ja / nee

Wettige vertegenwoordiger:

ja / nee

Wettige vertegenwoordiger:

ja / nee

Gezinsvertegenwoordiger:

ja / nee

Gezinsvertegenwoordiger:

ja / nee

Ouder ontvangt schoolpost:

ja / nee

Ouder ontvangt schoolpost:

ja / nee

Vluchtelingenstatus:

ja / nee

Vluchtelingenstatus:

ja / nee

Gelieve bijgesloten ouderverklaring betreffende vaststellen van het leerlinggewicht volledig invullen.

Geschiedenis leerling
peuterspeelzaal / kinderdagverblijf

Voorschoolse opvang:

Was uw kind eerder ingeschreven op een ander school of instelling voor onderwijs
Vorige school:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Onderwijs sinds:

Groep:

Schoolloopbaan:

1

2

3

4

5

ja / nee

6

7

8

A.U.B. een kopie toevoegen van een officieel document met het burgerservicenummer
Verklaring:
Ondergetekende verklaart:
 de gegevens op dit inschrijfformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
 dat bovengenoemde leerling niet staat ingeschreven op een ander school;
 de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van RK basisschool De Schakel te onderschrijven en te
respecteren;
 dat hij / zij akkoord gaat met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie, met
het aanleggen van een leerlingdossier en met de koppeling van het leerlingvolgsysteem aan Basispoort
om zo leerlingsoftware beschikbaar te maken.

Ondertekening
Plaats,

Datum,

Handtekening:

Toestemmingsformulier
Basisschool:
Adres:
PC en plaats:
Brinnummer:

RK basisschool De Schakel
’t Bussche Kempke 2
5324 AC Ammerzoden
04 XC

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:

073-5997179
073-5997180
info@deschakelammerzoden.nl
www.deschakelammerzoden

Leerlinggegevens
Naam leerling:

Geboortedatum:

Inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de verklaringen bij inschrijving van het kind op onze
school, besproken met de ouders / verzorgers. Na bespreking tekenen de ouders/ verzorgers de verklaringen
voor akkoord. Zij krijgen een kopie, het origineel wordt bewaard in het leerlingdossier. De verklaringen
bestaan uit vier delen betreffende: handelswijze zieke leerling, leerlinggevens, internettoegang en publicatie
foto's en materiaal.

Toestemming tot handelwijze als het kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt,
door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de
ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat
deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de leerkracht een zorgvuldige
afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet
worden.
Als u met bovenstaande akkoord gaat, wilt u dan hieronder de gegevens invullen:
Te waarschuwen persoon, indien ouders/verzorgers
niet te bereiken zijn:
Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:


Medicijnen



Ontsmettingsmiddelen



Smeerseltjes



Pleisters



Overige medische
bijzonderheden

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande handelwijze:

ja / nee

Toestemming verstrekken leerlinggegevens aan oudervereniging
Door de oudervereniging van De Schakel wordt op verzoek van de ouders een leerlinglijst versterkt. Op deze
lijst staat alleen de naam, het adres, (indien niet geheim) het telefoonnummer van de leerling en de
geboortedatum.
Wij vragen U hierbij toestemming om deze gegevens van uw kind op de lijst te mogen plaatsen.
Geeft toestemming tot het verstrekken van de gegevens:

ja / nee

Toestemming voor internettoegang van de leerling
Ik ben mij er van bewust dat de school alle voorzorgsmaatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de
leerlingen geen toegang hebben tot ongepast materiaal. Ik ben mij ervan bewust dat de school niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor de aard of inhoud van het materiaal dat via het internet geraadpleegd
wordt en dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit
het gebruik van de internetinfrastructuur door het kind.
Geeft toestemming tot internettoegang voor zijn/haar kind

ja / nee

Toestemming om materiaal en foto’s van het kind op internet te publiceren
Basisschool De Schakel heeft een schoolwebsite en Facebookpagina met informatie, links etc. Naast het
informatieve gedeelte willen wij onze activiteiten laten zien zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval etc. Dit
houdt in dat we regelmatig foto of filmmateriaal op de website of Facebookpagina plaatsen. In verband met
de wet op de privacy hebben we hiervoor een protocol opgesteld. De volgende privacyregels gelden voor
onze website:
Via de schoolgids en dit toestemmingsformulier van basisschool De Schakel wordt aan de ouders/
verzorgers kenbaar gemaakt dat de school een website heeft.
Op de website worden foto’s geplaatst waarop kinderen en andere personen afgebeeld staan. De
ouders kunnen bij de directie aangeven als ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van
hun kind(eren).
Van kinderen worden alleen de voornamen op de website geplaatst. Zoals o.a. werkstukjes,
verjaardagen, activiteiten, verslagen, prikbord etc.
Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn
zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen vermeld worden. Wel kunnen zogenaamde
locatieadressen vermeld worden. (schoolarts, onderwijsinspectie, GGD etc.)
Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar of
over zijn/haar kinderen op de website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie op
verzoek verwijderen.
E-mailadressen van kinderen worden niet op de website geplaatst.
Ik geef toestemming om het werk van mijn kind, indien gewenst, te
ja / nee
publiceren op de website en/of Facebookpagina van de school.
Ik geef toestemming om foto’s en/of filmmateriaal waarop mijn kind te
ja / nee
zien is te publiceren overeenkomstig de richtlijnen van de school.

Ondertekening
Plaats,

Datum,

Handtekening:

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum …………………………………………………………..

O

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m
ja

/
/

Ov

O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2
-

-

O3-

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet

-

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

O2

-

-

O3-

praktijkonderwijs/ LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
(lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet

-

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

