Aanmeldingsformulier
* Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen en doorhalen wat
niet van toepassing is

Gegevens Ouders / Verzorgers
Ouder/verzorger (1)
Geslacht
Voornaam
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam

:
:
:
:
:

man / vrouw *
……………………..
……………………..
…………………..
……………………..

Geboorteplaats
Geboortedatum
Relatie kind
Burgerlijke staat
Beroep

:
:
:
:
:

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

:
:
:
:
:

man / vrouw *
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Geboorteplaats
Geboortedatum
Relatie tot kind
Burgerlijke staat
Beroep

:
:
:
:
:

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

Ouder/verzorger (2)
Geslacht
Voornaam
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam
Adres 1:
Straat
Huisnummer
Nr.toevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Geheim adres

Adres 2: (als afwijkend/toekomstig)
:
:
:
:
:
:

…………………………….....
…………………………........
………………………………..
……………………………......
……………………………......
ja / nee *

Ouder/verzorger 1

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….…
Ouder/verzorger 2

Telefoon privé
Geheim nummer
E-mail privé
Mobiel
E-mail werk
Telefoon werk
Banknummer

:
:
:
:
:
:
:

Godsdienst
Nationaliteit
Geboorteland
Schoolopleiding
Diploma behaald
Indien nee
Naam school
Plaats en land
Diploma jaar

Telefoon privé
Geheim nummer
E-mail privé
Mobiel
E-mail werk
Telefoon werk
Banknummer

: …………………….
: ja / nee *
:…………...………….
:........……………….
:……………………….
:..........................
:……………………….

: ………………….......
: ………………….......
: ………………….......

Godsdienst
Nationaliteit
Geboorteland

:……………………….
:………………………
:…………………….

:
:
:
:
:
:

Schoolopleiding
Diploma behaald
Indien nee
Naam school
Plaats en land
Diploma jaar

: …………………......
: ja / nee *
: …… jaar onderwijs
:..........………………
:…………………………
:...………………………

Geef(t) je toekomst kleur!

…………………........
ja / nee *
………………………..
……………………..…
…………………........
.................................
………………….......

…………………….
ja / nee *
...... jaar onderwijs
…………………….
…………………….
…………………….

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Ouderlijk gezag
Correspondentie
Vluchteling status

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

Ouderlijk gezag
Correspondentie
Vluchteling status

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

Telefoon
Relatie tot kind

: ……………………………………
: ……………………………………

……………………………………..,….
………………………………………….

:
:
:
:
:
:

Geboorteplaats
Geboortedatum
BSN nummer

Gegevens Leerling
Geslacht
Roepnaam
Voornamen
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam

jongen / meisje *
…………………………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

: …………………………..
: …………………………..
: ………………………….

Alleen invullen indien afwijkend van verzorgers / ouders of toekomstig adres
Adres:
Straat
Nummer
Nr. toevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Vanaf (datum)

:
:
:
:
:
:

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

Nationaliteit
Woont in NL sinds
Voertaal thuis
Geboorteland
Godsdienst
Gedoopt

:
:
:
:
:
:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Peuterspeelzaal
Voor-en vroegschoolse educatie

: ja / nee *
: ja / nee *

Huisarts praktijk
Naam huisarts
Telefoon
Tandarts praktijk
Naam tandarts
Telefoon

:
:
:
:
:
:

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

Plaats in kinderrij
Geboortegewicht
Zwemdiploma

: ................
: ................ gram
: …………

Medische- en ontwikkelingsverloop van het kind
Allergieën
: ...........................................................................................................
Medicijngebruik
: ...........................................................................................................
Overige bijzonderheden : ………………………………………………………………………………………………………..
.....................................………..……………………………………………………………...................................
................................................................................................................................................

Geef(t) je toekomst kleur!

Gegevens vorige school / instantie
Naam school/instantie
Soort onderwijs
Adres
PC en Plaats
Laatste groep

:
:
:
:
:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………............ Schooljaar: .……………….....

Overige relevante gegevens
Broertje / zusje *
Broertje / zusje *
Broertje / zusje *

Naam
…………………..
…………………..
.....................

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

Andere informatie
……………………………...
………………………………
……………………………...

Verklaring van ouders
a. Wij erkennen de christelijke identiteit van de school en ons kind woont de vieringen bij die door de school
worden geïnitieerd.
b. Ons kind staat wel/niet* ingeschreven op een andere school voor basisonderwijs.
c. Wij hebben wel/geen* bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op de website van de school.
d. Wij hebben wel/geen* bezwaar tegen het plaatsen van ons kind op groepsfoto’s op de website.
e. Hierbij verklaren wij bereid te zijn tot betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage en de extra bijdrage voor het
schoolkamp en de schoolreis zoals in de schoolgids vermeld.
f. Wij stemmen in met de schoolregels van CBS De Regenboog.
g. Wij hebben wel/geen bezwaar tegen het verspreiden van de naam, het adres en het telefoonnummer van
ons kind via de klassenlijst (mits niet geheim)
Tevens verklaren ondergetekenden dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
1.
2.
3.

Wij verzoeken een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het BSN-nummer van uw kind staat
bij te sluiten. Dit mag ook een kopie zijn van een geldig identiteitsbewijs of het formulier van de gemeente met daarop
het BSN-nummer en de naam van uw kind. Deze kopie zal na controle vernietigd worden.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat
op zijn of haar kind betrekking heeft.

Plaats : ...................................................

Plaats : .....................................................

Datum : ...................................................

Datum : ....................................................

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

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

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

Geef(t) je toekomst kleur!

