Inschrijfformulier Rk Bs De Blokkenberg

Naam Leerling:
…………………………………….
Geboortedatum:
……………………………………
Datum aanmelding:
……………………………………
Datum inschrijving:
……………………………………

○ Handtekening beide ouders
○ Kopie identiteitsbewijs
○ Rondleiding

Leerlinggegevens
Achternaam

………………………………………

Geslacht

m/v

Roepnaam

………………………………………

Voornamen

Geboortedatum

………………………………………

Geboorteplaats ……………………………………………………

Nationaliteit

……………………………………..

Geboorteland

Gezindte

……………………………………..

Contactpersoon …………………………………………………..

BSN (BurgerServiceNummer)

……………………………………………………………..

Spreektaal

……………………………………………………………..

Broer / zus van

…………………………............ uit groep……….

……………………………………………………

……………………………………………………

Gegevens vorige school
O peuterspeelzaal

O Basisschool

Naam

………………………………

Uit leerjaar

…..

O Speciaal onderwijs

O Kinderdagverblijf

Adres ……………………………………………………………..

Gedoubleerd in groep ……………..

Onderwijs sinds …………………………………..

Bijzondere onderzoeken:
O pedagogisch

O didactisch

O anders

Medische gegevens
Huisarts

………………………………………………

Tandarts …………………………………………………….

Is het kind door een schoolarts onderzocht?

ja/nee

Is het kind in behandeling van een specialist?

ja/nee

Heeft het kind problemen met horen of zien?

ja/nee

Gebruikt het kind medicijnen?

ja/nee

Wordt het kind begeleid? (jeugdzorg, logopedie)

ja/nee

Is er sprake van vroeggeboorte

ja/nee

Komt er dyslexie voor in de familie

ja/nee

Algemene opmerkingen:

Oudergegevens:
Is er sprake van een eenoudergezin

0 ja

0 nee (Indien ja, alleen ouder 1 vult de verklaring in)

Ouder 1 (moeder)

Ouder 2 (vader)

Naam (meisjesnaam) …………………………………………..

……………………………………………

Voorletters

…………………………………………..

…………………………………………….

Adres

…………………………………………..

…………………………………………….

Postcode/plaats

……………………………………………

Geb. datum

…………………………………………..

…………………………………………….

Geb. Land

……………………………………........

…………………………………………….

Nat.

…………………………………………..

…………………………………………….

Gezindte

…………………………………………..

…………………………………………….

Tel thuis

…………………………………………..

…………………………………………….

Tel mobiel

…………………………………………..

…………………………………………….

Tel. Werk

……………………………………........

…………………………………………….

Burg. Staat

…………………………………………..

……………………………………………..

Relatie kind

…………………………………………..

……………………………………………..

Opleiding

…………………………………………..

……………………………………………..

Beroep

…………………………………………..

……………………………………………..

Email

…………………………………………..

……………………………………………..

…………………............................

De gegevens voor aanmelding naar waarheid ingevuld
Datum:

Plaats:

Handtekening:

……………………….

……………………………

……………………………………………..

O NOAT

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 ………………………………………………………….. O m / Ov
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..
Bent u de enige ouder? O ja / Onee
(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, meisjesnaam) ouder ………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O1
O2

O3

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
- 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
- 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 ……………………………..

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
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O2
- 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
O3
- 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 ……………………………..

Ouders onderschrijven de gedragscode die door school is opgesteld. Deze is te vinden op
www.bsdeblokkenberg.nl
○ Ja/ nee
Ouders gaan akkoord, dat de school de adresgegevens doorgeeft aan het CJG.
○ Ja/nee
Ouders gaan akkoord, dat de school werkjes en foto’s van activiteiten op de eigen website plaatst.
○ Ja/nee
Ouders gaan akkoord, dat de oudervereniging foto's van activiteiten op haar facebookpagina plaatst.
Dit is een besloten facebookpagina waar alleen ouders van onze school toegang tot hebben.
Ouders kunnen deze toestemmingsverklaring op elk moment intrekken.
○ Ja/ nee
Ouders gaan akkoord, dat de schoollogopedist de resultaten van onderzoek met de groepsleerkracht
en/of intern begeleider bespreekt.
○ Ja/nee
Bij een specifieke medische diagnose kan de school verwijzen naar het concept-protocol medicijn
verstrekking en medisch handelen.
○ Is dit nodig: ja/ nee
Ouders zijn op de hoogte van de verplichting van school om voor de afstemming van de zorg gebruik te
maken van de Verwijsindex Parkstad (VIP).
“Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd
betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp
op elkaar afgestemd worden. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De
VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het voor betrokken hulpverleners
mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties
betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders. Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren
met problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.”

Ouders zijn op de hoogte van de wettelijke verplichting van school inzake Regionale Aanpak
Kindermishandeling (RAK)
RAK (regionale aanpak kindermishandeling): volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling,
dan zijn wij wettelijk verplicht om dit te melden. Wij handelen vervolgens conform de eveneens wettelijk vastgelegde Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor deze code en meer informatie verwijzen wij u naar: www.movare.nl ->
Documenten.

Opmerking: 1 of 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, zal u door de school worden uitgenodigd, om in een gesprek de
ontwikkeling van uw kind te bespreken, zodat de leerkracht kan aansluiten bij de naaste ontwikkeling van uw kind.

De gegevens voor aanmelding naar waarheid ingevuld
Datum

Plaats

Handtekening

…………….

………………………….

………….…………..

Bijlage 2:
Alleen invullen indien u een opleiding in het buitenland hebt gevolgd en de opleiding niet te vergelijken is
met de eerder genoemde opleidingen behorend bij de 3 categorieën.
Gegevens ouder/verzorger(1)
Gevolgde opleiding in het buitenland:
a
de geboortedatum van de ouder (maand + geboortejaar)
(zie inschrijfformulier) ……………………………………………………
b
land waarin de opleiding is gevolgd ………………………………….
c
naam van de opleiding …………………………………………………
d
het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs)
……………………………………………………………………………..
e
duur van de opleiding in het aantal leerjaren/klassen ………………
f
laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd ……………………
g
het totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6 e levensjaar
…………………………………………………………
Gegevens ouder/verzorger(2)
Gevolgde opleiding in het buitenland:
a
de geboortedatum van de ouder (maand + geboortejaar)
(zie inschrijfformulier) ……………………………………………………
b
land waarin de opleiding is gevolgd ………………………………….
c
naam van de opleiding …………………………………………………
d
het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs)
……………………………………………………………………………..
e
duur van de opleiding in het aantal leerjaren/klassen ………………
f
laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd ……………………
g
het totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6 e levensjaar
…………………………………………………………

