Havelter Schapendrift 22
7971 BC Havelte
0521-227521
r.lorkeers@talentwesterveld.nl
www.debosrank.nl

Aanmeldingsformulier
Met dit formulier meldt u uw kind aan bij OBS de Bosrank, vallend onder Stichting Talent Westerveld.
Procedure:
1. U vult het aanmeldingsformulier volledig in en stuurt dit naar school;
2. De directie beoordeelt de aanvraag;
3. Bij een positief besluit wordt het aanmeldingsformulier omgezet in een inschrijving;
4. Indien er aanvullende vragen over de aanmelding zijn, dan wordt er contact met u opgenomen;
5. Bij een negatief besluit wordt u op de hoogte gesteld.
Gegevens van het kind
Roepnaam
Voornamen (voluit)
Achternaam
Geslacht

man / vrouw*

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Postcode en plaats

Geheim: ja / nee*

Straat en huisnummer

Geheim: ja / nee*

Telefoon vast

Geheim: ja / nee*

Telefoon mobiel

Geheim: ja / nee*

Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
In Nederland sinds
Thuistaal, indien anders dan
Nederlands
In welke groep plaatsen?
In te vullen door de school
Datum van inschrijving
In te vullen door de school
*

Doorhalen wat niet van toepassing is

Gegevens vorige school (indien van toepassing)
Naam school en plaats
Datum laatste schooldag
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Gezinssituatie
Het kind woont bij
Ouders / vader / moeder /
pleeggezin, anders namelijk
Is er sprake van scheiding?
Is er sprake van co-ouderschap?
Is er sprake van een gerechtelijke uitspraak m.b.t. het
ouderlijk gezag?
Aanvullende informatie t.a.v.
de gezinssituatie (OTS, overlijden, voogd, BJZ, Pleegzorg
etc.)
Andere kinderen binnen
het gezin

Personalia

ja / nee*
ja / nee*
ja / nee*

Zo ja, graag kopie toevoegen.

Naam:
Leeftijd:
School:
ouder / verzorger / voogd 1*

ouder / verzorger / voogd 2*

Voor-, achternaam en
voorletter(s)
Relatie tot het kind
(moeder/vader, verzorger,
voogd,..)
Geslacht

man / vrouw*

man / vrouw*

Wettelijk gezag

ja/nee*

ja/nee*

Postcode en plaats
Geheim: ja / nee*
Straat en huisnummer
Geheim: ja / nee*
Telefoonnummer
Geheim: ja / nee*
Mobiel nummer
Geheim: ja / nee*
Telefoon werk
E-mail
(via dit mailadres ontvangt
u informatie van de school)
Geboorteland
Nationaliteit
Hoogst genoten opleiding
ter vaststelling van het
leerlinggewicht

1

(speciaal) basisonderwijs/ lager onderwijs
(v)so-zmlk
2
praktijkonderwijs/ LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (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
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
ouder / verzorger / voogd 1*
ouder / verzorger / voogd 2*
Categorie**:
1 – 2 – 3
Categorie**:
1 – 2 – 3

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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Noodgegevens

Gegevens 1

Gegevens 2

Naam
Relatie tot het kind
Telefoonnummer

Medisch
Naam

Huisarts

Telefoonnummer
Medisch
Naam

Tandarts

Telefoonnummer

Overige bijzonderheden waarvan de school op de hoogte moet zijn
(te denken valt aan: Structurele gebruik medicijnen / allergieën / fysiotherapie / logopedie / handicap,
stoornis, beperking / begeleiding door instanties / e.d.)

Komt er in de familie van het kind dyslexie voor? Zo ja, bij wie?

ja / nee*

Komt er in de familie van het kind dyscalculie voor? Zo ja bij wie?

ja / nee*

Komt er in de familie van het kind hoogbegaafdheid voor? Zo ja bij wie?

ja / nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Gegevens voorschoolse historie (peuterspeelzaal PSZ / kinderdagverblijf KDV)
Organisatie 1

Naam:

PSZ / KDV / Gastouder*

Plaats:
Organisatie 2

Naam:

PSZ / KDV / Gastouder*

Plaats:
Heeft uw kind deelgenomen aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

ja / nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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Tot slot




Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de verwerking conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming;
Elke ouder/verzorger/voogd heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het
deel van de leerlinggegevens dat op zijn kind betrekking heeft;
Ouders ontvangen bij deze inschrijving een formulier voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kan
tegelijk met deze inschrijving ingeleverd worden.

De ouders/verzorgers/voogden verklaren met ondertekening:









Dat er aanvullende, relevante informatie mag worden opgevraagd bij derden: voorschoolse instellingen, de vorige school, arts of andere instanties; altijd in overleg met ouders/verzorgers/voogd;
Dat ze toestemming geven dat de gegevens van de leerling worden opgenomen in de
leerlingenadministratie van de school en in het leerlingvolgsysteem;
Dat ze kennis hebben genomen van de inhoud van de schoolgids;
Dat ze kennis hebben genomen van de vrijwillige ouderbijdrage zoals in de schoolgids staat
vermeld;
Dat het kind op de inschrijfdatum niet op een andere school staat ingeschreven;
Dat relevante informatie mag worden doorgegeven aan de ouderraad van de school inzake school
specifieke aangelegenheden;
Dat in het geval als één ouder/verzorger/voogd ondertekent, deze gemachtigd is om ook namens
de andere ouder/verzorger/voogd te ondertekenen;
Dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

ouder / verzorger / voogd 1*
Datum:
Plaats:
Handtekening:

ouder / verzorger / voogd 2*
Datum:
Plaats:
Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Plaats:
Datum:
Handtekening directeur:
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