aanmeldformulier

Achternaam
Roepnaam
Voornamen
Burger service nummer

Nationaliteit

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

In Nederland sinds

1e

2e (eventueel)

Geslacht

jongen

meisje

Godsdienst

Adres

huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

thuis
moeder

vader

overig
e-mailadres

1

2

Naam huisarts

Praktijk

Adres
Postcode

woonplaats
Tel nummer

Zorgverzekering
WA verzekering

ja

Zwemdiploma

A

Peuterspeelzaal

Naam

nee
B

C

D

aanmeldformulier

Adres
Postcode

Deelgenomen aan VVE

ja
nee
Programma

Vorige school

Naam

Woonplaats

Adres
Postcode

Woonplaats

Uit groep
Tel nummer

Is er sprake van een eenoudergezin?
Gegevens Vader
Achternaam
Voorletters
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Godsdienst
Opleiding
Beroep

Nee

ja
Gegevens Moeder

aanmeldformulier

Activiteiten binnen school waar wij een akkoord
verklaring voor vragen.
Meerijden in een auto van een leerkracht of een ouder
tijdens schoolreisjes, excursies of uitstapjes, volgens
voorschrift
Toestemmen voor controle op hoofdluis
(max. 6 keer per jaar)

Ja

Nee

Ja

Nee

Heeft uw kind allergieën

Ja

Nee

Zo ja welke

Heeft uw kind een bijzondere vaardigheid en/of talent
b.v. sport, muzikaliteit, creativiteit etc.

Ja

Nee

Is uw kind gevoelig voor harde geluiden, fel licht,
hoeveelheid prikkels

Ja

vaak

soms

Nee

Raakt uw kind snel van streek

Ja

vaak

soms

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Is er binnen uw familie sprake van:
dyslexie
dyscalculie
vorm van autisme
hoogbegaafdheid
AD(H)D
Overig
Gebruikt uw kind medicijnen:

aanmeldformulier

Gewenste instroomdatum:
Opmerking:

ouder/verzorger/voogd(1)

ouder/verzorger/voogd(2)

Naam
Datum
Handtekening

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de AVG afspraken voor scholen
Bijlage 1 : Ouderverklaring. Deze is noodzakelijk om het leerlinggewicht en de juiste bekostiging vast
te stellen.
Bijlage 2: Schoolfoto’s
Bijlage 3: Overblijven

aanmeldformulier

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 ………………………………………………………….. m / v
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..
Bent u de enige ouder? O ja / 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
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo
O 3 - 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.

aanmeldformulier

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
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - 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
O 3 - 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…………………………………………………………….
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Bijlage 2
Op onze school laten wij u met foto’s en soms video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter
kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Ook ons bestuur (Kindante) publiceert op haar internetpagina
soms foto’s van kinderen die op een van de 38 scholen zitten.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter, omdat dit wettelijk is verplicht.
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt
uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het maken
van foto’s door ouders mag alleen met toestemming van de schooldirectie en alleen van hun eigen kind(eren).
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een
keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen zelf waarom het
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven. Ieder jaar opnieuw, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, vragen wij u om schriftelijke
toestemming, ook dat is volgens de Privacywetgeving verplicht.

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep ……..
dat foto’s en video’s door “basisschool de hoefer” gebruikt mogen worden:
in de schoolgids of schoolbrochure of schoolkalender, op de website van de school , in de (digitale) nieuwsbrief , op
sociale-media accounts van de school, op ouderportaal of ISY of Klasbordapp en eventueel door ons bestuur
Kindante voor communicatiedoeleinden.
Voor extra activiteiten zoals b.v. een sportdag waarbij de gemeente foto’s maakt, die in een wijkblad gepubliceerd
zullen worden, zullen wij u als school t.z.t. apart om toestemming vragen !

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................
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Bijlage 3
Alle kinderen bij ons op school blijven over. De overblijfkosten voor uw kind zijn €25,00 per jaar. Van dit geld betalen
wij de ouders die met ons het toezicht verzorgen, de speelmaterialen en het onderhoud daarvan.
Indien u hier geen gebruik van wil maken is dit zeker mogelijk. We vragen u dan om uw kind om 12.15 uur op te
halen en ervoor te zorgen dat hij/ zij om 12.55 uur uiterlijk weer terug op school is.
Wij vragen u om de overblijfbijdrage van € 25,00 per leerling over te maken op het volgende rekeningnummer:
“NL57RABO 0152612718” op naam van “Kindante inz. 03GW” o.v.v. naam leerling en groep.
Indien de leerling tussentijds instroomt betaald u € 2,50 per maand.
b.v. start uw zoon/dochter in januari dan betaald u 6 x € 2,50 = €15,00
Over de maanden juli en augustus wordt geen overblijven betaald.
Daarnaast bieden wij ook weer voorschoolse opvang aan. Deze opvang kost € 0,50 per keer. U kunt uw kind dan vanaf
08.00 uur naar school brengen. De opvang wordt verzorgd door leerkrachten. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
Indien u hier geen gebruik van maakt brengt u uw kind gewoon om 08.40 uur.
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn, dan wijzen wij graag op de z.g. Kids regeling van de Gemeente, deze
kunt u vinden op www.sittard-geleen.nl of Stichting Leergeld www.leergeld.nl Heeft u vragen…? Loop gerust even
binnen.

