Aanmeldingsformulier GBS De Bron
GBS De Bron
Haaksbergerstraat 416
7545 GA Enschede
Tel. 053-4323489
Website: www.gbsdebron.nl
E-mail: debron@vgpodeoosthoek.nl

Onderdeel van:

Met dit inschrijfformulier dienen de volgende documenten te worden ingeleverd:
-het overdrachtsformulier van de voorschoolse educatie of
-het onderwijskundige rapport van de vorige basisschool

1A: Gegevens van het kind
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

Man / Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Thuistaal
BSN= Burger Service Nummer
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon thuis:
Correspondentie e-mail:
Kerkgenootschap

1B: Gegevens van het gezin:
Bereikbaar in geval van nood: Naam
Noodnummer
Noodnummeromschrijving (oma, oppas oid)
Betreft het een éénoudergezin?

Nee / Ja

Broertjes /zusjes: van alle kinderen naam en geboortedatum invullen
1.
2.

4.
5.

3.

6.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

2A. Gegevens van ouder / verzorger 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam van ouder / verzorger
Relatie tot kind:

Vader / Moeder / ….*

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Kerkgenootschap
Beroep
Hoogst genoten opleiding afgerond met diploma
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat
Telefoon thuis

Nummer geheim? Ja / Nee*

E-mailadres

2B. Gegevens van ouder / verzorger 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam van ouder / verzorger
Relatie tot kind:

Vader / Moeder / ….*

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Kerkgenootschap
Beroep
Hoogst genoten opleiding afgerond met diploma
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat
Telefoon thuis

Nummer geheim? Ja / Nee*

E-mailadres
Indien een ander woonadres dan bij de eerste verzorger van toepassing is.:
Adres
Postcode / Woonplaats
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
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3A. Gegevens voorschoolse educatie
Bezocht uw kind een peuterspeelzaal

ja / nee

Aantal dagdelen ………………….

Bezocht uw kind een kinderdagverblijf

ja / nee

Aantal dagdelen ……….................

Ging uw kind naar een gastouder

ja / nee

Aantal dagdelen ………………….

Volgde uw kind een *VVE programma

ja / nee

Aantal dagdelen …………………..

*VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit aanbod krijgen kinderen die een vergroot risico
lopen op achterstand en baat hebben bij het intensieve aanbod van voorschoolse educatie.
Welk programma volgde uw kind: Uk en Puk / Piramide / een ander programma...
Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Naam leidster:
Adres peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:

Telefoon:

3B. Gegevens andere (basis)school of instelling
Naam (basis)school / instelling

Brin-nummer:

Adres
Plaats
Groep ….

telefoon:
Naam groepsleerkracht

4. Medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens
Is uw kind in contact is geweest met een of meerdere hulpverlenende instanties?
Zo ja, welke?
Adres:
Telefoonnummer:
5.
Heeft uw kind problemen met:

Heeft uw kind emotionele problemen?
(bijv. slapeloosheid/ scheidingsangst/ heimwee)
Heeft uw kind leerproblemen?
Heeft uw kind gedragsproblemen?
Heeft uw kind andere verzorgers gehad?
Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse
taal?
Maakt u zich zorgen over uw kind?
Zijn er bij het consultatiebureau bijzonderheden
opgevallen?
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Horen:
ja/ Nee
Zien:
ja/ Nee
Spreken: ja/ Nee
Bewegen: ja/ Nee
Ja/ Nee
Zo ja:
Ja/ Nee
Zo ja:
Ja/ Nee
Zo ja:
Ja/ Nee
Ja/ Nee
Ja/ Nee
Zo ja: Waarover?
Ja/ Nee
Zo ja: Welke?

Ja / Nee

6. Verklaringen
Ouders/verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om contact
op te nemen met de onder 3 en 4 vermelde instanties om inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen
betreffen alleen die aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te
kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling. De ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende
instantie om de gevraagde informatie te verstrekken.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Ondergetekende verleent hierbij toestemming:
Verzorger 1:

Verzorger 2:

…………………………………………………
(naam)

…………………………………………
(naam)

7. Algemene verklaring
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat









Voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode 6 maanden voor
de datum van de eerste schooldag
Ze kennis hebben genomen van de inhoud van de schoolgids.
Ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling
Ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven/ respecteren
Hun kind volledig deelneemt aan alle schoolactiviteiten tijdens de schooluren in het schoolgebouw
en/ of aan bepaalde activiteiten in een ander gebouw (o.a. bibliotheek, kerk, sportveld, buiten).
De gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn
Ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het
aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school
Ze akkoord gaan met een controle van de opleidingsgegevens.
Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing.
Indien ouders gescheiden zijn verklaart de ouder dat de andere ouder met de inschrijving instemt.

(ouder 1/verzorger 1/voogd)

(ouder 2/ verzorger 2/voogd)

…………………………………………
(Handtekening)

…………………………………………..
(Handtekening)

8. Schoolgegevens (door de school in te vullen)
(Indien bovenstaande gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, behoudt de directeur van de school zich het recht
voor bovenstaande leerling van school te verwijderen.)

Gecontroleerd door: directeur ………………………….. /ib’er…………………………..
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