Inschrijfformulier

Gegevens leerling en gezin
Sofinummer/Burgerservicenummer leerling 1 (graag invullen): . . . . . . . . .
Kopie bewijs sofinummer bijvoegen bij inlevering inschrijfformulier!
Achternaam

:

Roepnaam

:

Voorna(a)m(en)

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Nationaliteit

:

Telefoonnummer

:

Geheim2

: Ja/Nee

2e

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer vader

:

Mobiel nummer moeder

:

E-mail adres

:

Kerkgenootschap

:

Plaats

:

Huisarts

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Tandarts

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

1

U bent wettelijk verplicht om een kopie van het document waarin de persoonsgegevens van uw kind zijn
opgenomen, waaronder het sofinummer, samen met dit formulier, in te leveren op school. U kunt kiezen uit één
van de volgenden documenten:

Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan u is verstrekt

Eigen paspoort van de leerling

Eigen identiteitskaart van de leerling

Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wél duidelijk naar een document waarop ook
het sofinummer staat!)
2

Indien geheim wordt uw telefoonnummer wél vermeld op de groepslijsten en op de telefoonbomen. Uw nummer
wordt echter niet doorgegeven aan derden.

1

Bij elke 2e en volgende kind hoeft deze bladzijde niet ingevuld te worden. U kunt verder gaan
op blz. 3

Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)*
Achternaam

:

(indien gehuwd ook meisjesnaam vermelden)
Voorletters

:

Geboortedatum

:

Geslacht

: M/ V

Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)*
Achternaam

:

(indien gehuwd ook meisjesnaam vermelden)
Voorletters

:

Geboortedatum

:

Geslacht

: M/ V

2

Aanmelding3
Voor welke groep is de aanmelding?
Staat uw kind op dit moment ingeschreven op een andere basisschool? Ja/Nee
Zo ja, welke basisschool? (naam, adres en telefoonnummer)
Heeft u nog jongere kinderen die u in de toekomst ook aan hoopt te melden voor onze school?
Zo ja, graag alvast de naam en geboortedatum doorgeven, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden in de jaarplanning:

Identiteitsverklaring4
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) de identiteitsverklaring zoals die in de huidige schoolgids in
een bijlage is opgenomen wel/niet* te onderschrijven.
Ondergetekende gaat wel/ niet* akkoord met het zichtbaar maken van adresgegevens van het gezin
in het Ouderportaal van ParnasSys. (een evt. geheim nummer blijft onzichtbaar)

Ondertekening5
Datum,
Naam van ouder/verzorger/voogd (1)*

Naam van ouder/verzorger/voogd (2)*

Handtekening

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Op de kennismakingsmiddag krijgt u van school een zg. “Inlichtingenformulier Instromende Kleuter”. Daarop
staan allerlei vragen betreffende de ontwikkeling van uw kind in de eerste levensjaren. Wanneer uw kind een PSZ
en/of KO heeft bezocht, verzoeken wij u een kopie van het zg. “Overdrachtsformulier” mee te sturen.
3

4

Wanneer u vragen heeft over deze verklaring verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur.

5

Er wordt overeenkomstig de Wet op de privacy met uw gegevens omgegaan. De leerlinggegevens die de school
aanlevert bij de IB-groep, worden alleen vergeleken met de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie
om te controleren op juistheid en volledigheid. Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en bekostiging
van de school door de overheid) gebruikt de IB-groep alleen geanonimiseerde gegevens die niet op de persoon
herleidbaar zijn.
De gegevens over de genoten opleiding die u verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en “vertaald” in een
zogenoemde wegingsfactor. Dat is een getal dat de hoogte van de bekostiging door de overheid bepaalt. Op de
door u ingevulde opleidingsgegevens wordt door de accountantsdienst van het ministerie controle toegepast.
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In te vullen door de school
Aanmeldingsdatum

:

Eerste lesdag

:

Plaatsing in groep

:

Leerling wegingsfactor

:

Bijzonderheden

:

Ingevuld d.d.

door (paraaf):

Verwerkt in de administratie d.d.

door (paraaf):
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