Paulusschool v BSO (12FX) - Aanmeldformulier

Paulusschool
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
Telefoon:
024-6452881
E-mail:
directie-paulus@kansenkleur.nl
Schoolgegevens (niet invullen)
Datum inschrijving __________________
Eerste schooldag____________________

Weging: geen – 1.2 – 0.3

Personalia leerling
Achternaam ____________________________
Roepnaam _____________________________
Geboortedatum _________________________
Adres__________________________________
Woonplaats_____________________________
Telefoonnummer thuis____________________
BSN nummer____________________________
Tweede nationaliteit_____________________ n.v.t.
Datum in Nederland _____________________ n.v.t.
Geloof ________________________________

Voorn(a)m(en)_______________________________
Geslacht
 meisje  jongen
Geboorteplaats______________________________
Postcode___________________________________
Geheim adres?
 nee  ja
Telefoonnummer geheim?
 nee  ja
Eerste Nationaliteit__________________________
Land van herkomst_____________________ n.v.t.
Thuistaal __________________________________

Medische gegevens
Naam huisarts___________________________
Adres_______________________________________
Woonplaats_____________________________
Telefoonnummer _____________________________
Medicijnen______________________________ n.v.t.
Allergieën_____________________________ n.v.t.
Verboden producten _____________________________________________________________________________
Overige medische informatie_______________________________________________________________________
Noodnummers
Naam_________________________________
Naam_________________________________
Naam_________________________________
Naam_________________________________

Telefoonnummer_____________________________
Telefoonnummer_____________________________
Telefoonnummer_____________________________
Telefoonnummer_____________________________

Gegevens vorig onderwijs
Naam Peuterspeelzaal
Naam Kinderdagverblijf
Naam VVE programma
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)__________________________________________________ n.v.t.
Laatste doorlopen groep:________________________________________________________ n.v.t.
Broers en zussen
Naam_________________________________________________________________ zelfde school
Naam_________________________________________________________________ zelfde school
Naam_________________________________________________________________ zelfde school
Naam_________________________________________________________________ zelfde school
Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam_____________________________
Voorn(a)m(en)___________________________
Voorletters______________________________
Aanhef
 Mevrouw  Meneer
Relatie tot kind___________________________
Wettelijk gezag
nee  ja
Geboortedatum __________________________
Geboorteplaats___________________________
Geboorteland ____________________________
Burgerlijke staat___________________________

Achternaam________________________________
Voorn(a)m(en)______________________________
Voorletters_________________________________
Aanhef
 Mevrouw  Meneer
Relatie tot kind______________________________
Wettelijk gezag
 nee  ja
Geboortedatum_____________________________
Geboorteplaats _____________________________
Geboorteland_______________________________
Burgerlijke staat______________________________

Hoogst genoten opleiding of diploma:
(Kruis een van de onderstaande
categorieën aan)

Hoogst genoten opleiding of diploma:
(kruis een van de onderstaande
categorieën aan)

 categorie 1: Maximaal basisonderwijs
of (v)so-zmlk

 categorie 1: Maximaal basisonderwijs
of (v)so-zmlk

 categorie 2: Maximaal lbo / vbo,
praktijkonderwijs of vmbo B/K (basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg). Of niet
meer dan twee afgeronde leerjaren
mavo, vmbo G/T, havo, vwo, mbo, hbo,
wo opleiding

 categorie 2: Maximaal lbo / vbo,
praktijkonderwijs of vmbo B/K (basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg). Of niet
meer dan twee afgeronde leerjaren
mavo, vmbo G/T, havo, vwo, mbo, hbo,
wo opleiding

 categorie 3: Overig voortgezet
onderwijs en hoger (meer dan twee
afgeronde leerjaren mavo, vmbo G/T,
havo, vwo, mbo, hbo, wo opleiding)

 categorie 3: Overig voortgezet
onderwijs en hoger (meer dan twee
afgeronde leerjaren mavo, vmbo G/T,
havo, vwo, mbo, hbo, wo opleiding)

Diploma behaald  nee  ja
Indien nee: aantal jaren genoten
onderwijs binnen de betreffende
opleiding:

Diploma behaald  nee  ja
Indien nee: aantal jaren genoten
onderwijs binnen de betreffende
opleiding:

Beroep_________________________________
Telefoon werk___________________________
Telefoon mobiel _________________________

Beroep____________________________________
Telefoon werk ______________________________
Telefoon mobiel_____________________________
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Telefoon thuis___________________________
Telefoon thuis geheim?
 nee  ja
E-mail_________________________________

Telefoon thuis_______________________________
Telefoon thuis geheim?
 nee  ja
E-mail _____________________________________

Indien afwijkend adres van leerling
Adres verzorger 1

Adres verzorger 2

Adres ___________________________________
Postcode ________________________________
Woonplaats______________________________

Adres _____________________________________
Postcode __________________________________
Woonplaats________________________________

Toestemming
Hierbij geven ouder(s)/verzorger(s) toestemming: (aanvinken als u toestemming geeft)
 om contact op te nemen met peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / of vorige school.
 voor inzage in uitslagen van afgenomen onderzoeken door derden.
 voor het verstekken van Naam Adres en Woonplaats-gegevens.
 voor het maken van video-opnames t.b.v. studie en begeleiding. (alleen voor intern gebruik)
Toestemming voor gebruik foto’s en video’s
Schoolgids, schoolbrochure
 geen toestemming  toestemming
Op de Website/ nieuwsbrief van de school
 geen toestemming  toestemming
Op sociale media accounts van de school
 geen toestemming  toestemming
bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke
programma’s en apps.
Opmerkingen
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Ondertekening verzorger 1

Ondertekening verzorger 2

Naam________________________________
Datum_______________________________

Naam______________________________
Datum_____________________________

Handtekening_________________________

Handtekening_______________________
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