Inschrijfformulier
Datum aanmelding: …….

Gegevens van de leerling

(invullen door administratie)

Achternaam
Voorvoegsels
Roepnaam
Andere voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiele telefoon

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

jongen/meisje

Vermelden op groepslijst: ja / nee

Extra telefoonnummer bij noodgevallen:

__________________________

BSN
:
Nationaliteit
:
Geboorteplaats
:
Geboorteland
:
Datum in NL
:
Voertaal thuis
:
Huisarts
:
Tandarts
:
Eénoudergezin
:
Gezinssamenstelling
Leeftijden overige
Kinderen
:
Kerkelijke gezindte :

_____________________

Datum 1e schooldag
Afkomstig van school /
Peuterspeelzaal
Adres
Plaats
Telefoonnummer

:

_________________

:
:
:
:

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
______
tel.
______________________
tel._____________
ja / nee
__________________________________________
__________________________________________

Bijzonderheden in verband met de gezondheid van het kind:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Mijn zoon / dochter is in het algemeen:
verlegen
rustig
eerst rustig, daarna druk

direct op onderzoek uit
zeer ondernemend
……………………………

Mijn kind kan langdurig met iets bezig zijn

ja/nee

Mijn kind is snel afgeleid

ja/nee

Heeft uw kind een allergie?

ja/nee

Zo ja, waarvoor? ...........................................................................................................
Is uw kind onder behandeling (geweest) van een orthopedagoog,
therapeut, arts of andere specialist?

ja/nee

Zo ja, waarvoor? ……………………………………………………………………………..
Mag de school, indien nodig, observaties / rapporten van uw kind
opvragen bij betreffende instanties

ja/nee

Is er in de naaste familie sprake van dyslexie?

ja/nee

Is er in de naaste familie sprake van hoogbegaafdheid?

ja/nee

De MR vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van bijv. kerstfeest, sinterklaas,
uitstapjes etc. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. In 2016-2017 is dat € 37,- per kind per
schooljaar. De ouders verklaren zich bereid het bedrag voor ouderbijdrage te betalen: ja/nee
Heeft uw kind een zwemdiploma?

ja/nee

Geeft u toestemming voor het publiceren van de gegevens of een afbeelding van
uw kind op sociale media op:
-Facebook/Website
-Snapchat
-Instagram
-Gebruik Prezi

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Geeft u toestemming voor het uitwisselen van:
-emailgegevens aan relevante partijen waarmee obs de Jutter samenwerkt zoals
bijv. de Kindervilla
-uw emailadres(sen) aan andere ouders van school/van de groep
-medische gegevens die belangrijk zijn?

ja/nee
ja/nee
ja/nee

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat de
bovenstaande gegevens juist zijn. Tevens verklaren de ouders/verzorgers dat:
de op dit formulier vermelde zoon of dochter niet ingeschreven staat bij een andere school
de op dit formulier vermelde zoon of dochter met ingang van …………………………
uitgeschreven is bij de school van herkomst.

Plaats:

Datum:

:

,
Handtekening van één van de verzorgers:

Wij wijzen u erop dat uw kind pas definitief is ingeschreven, na schriftelijke bevestiging van de directie.
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Gegevens verzorger 1

Gegevens verzorger 2

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Relatie tot kind
(vader, moeder, tante etc.)
Burgerlijke staat
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel telefoonnummer
E-mail
Toestemming om
gegevens te delen voor
onderwijskundige doelen
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald
Indien nee, aantal jaren
genoten onderwijs
Naam, plaats en land
school
Jaar waarin het diploma is
behaald
Beroep / werk
Kerkelijke gezindte
Plaats en datum
Handtekening*

*Hierbij verklaart u dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat u ermee akkoord dat de opleidingsgegevens gecontroleerd mogen worden.
Bij de verwerking van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Graag een
kopie van een document m.b.t. het burgerservicenummer bijvoegen.
Wij zijn als school verplicht om deze gegevens desgevraagd aan de inspecteur van onderwijs te overleggen.
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