Aanmeldformulier
Gegevens kind
Voorletters
Roepnaam
Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam

Adres
Postcode
Plaats
Gemeente
Land
Telefoon
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingenstatus

ja / nee

Godsdienst
Voertaal thuis
BSN-nummer

(kopie door overheid uitgegeven document toevoegen)

Ondertekening ouders
Ouder 1

Naam

Handtekening

Ouder 2

Naam

Handtekening

brede dorpsschool St. Jan
school voor wereldwijs onderwijs
Schoolpad 4
4909 AW Oosteind
(0162) 453 114
www.stjanoosteind.nl

Gezinssamenstelling

Noodadressen
Naam noodadres 1
Telefoon
Relatie tot kind

Naam noodadres 2
Telefoon
Relatie tot kind

Medisch
Naam huisarts
Telefoon

Gegevens vorige school

(indien van toepassing)

Naam vorige school
Adres
Postcode
Plaats
Gemeente
Groep
Leerkracht
Schooljaar
Soort school

Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Voorletters

Voorletters

Voornamen

Voornamen

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel

Achternaam

Achternaam

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Gemeente

Gemeente

Land

Land

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

(vervolg ouder/verzorger 1)

(vervolg ouder/verzorger 2)

Geslacht

Geslacht

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Godsdienst

Godsdienst

Burgerlijke staat
Relatie tot kind

Relatie tot kind

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

Ouderlijk gezag

ja / nee

Ouderlijk gezag

ja / nee

Vluchtelingenstatus

ja / nee

Vluchtelingenstatus

ja / nee

Eénoudergezin

ja / nee

Eénoudergezin

ja / nee

Gescheiden ouders

ja / nee

Gescheiden ouders

ja / nee

Ontwikkelingsverloop van het kind
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de inschrijfprocedure.
Spelen (o.a. concentratie/zelfstandigheid)

Ja/Nee

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten)

Ja/Nee

Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag)

Ja/Nee

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek)

Ja/Nee

Contacten met anderen

Ja/Nee

Allergieën

Ja/Nee

Medicijngebruik

Ja/Nee

Toelichting:

Maakt gebruik van voorschool

Ja/Nee

Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van het kind, hulpverleners zijn ingeschakeld en/of het kind onder behandeling is of is geweest van:
KNO-arts

Ja/Nee

Psycholoog

Ja/Nee

Logopedist

Ja/Nee

Fysiotherapeut

Ja/Nee

Ambulante begeleiding

Ja/Nee

Andere, namelijk:

Ja/Nee

Toelichting:

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar wij mee bezig zijn. Onze opnames worden
eventueel gebruikt voor de website van de school, de nieuwsbrief of de schoolgids. Natuurlijk worden deze enkel gebruikt
met uw toestemming.
Met het tekenen van deze verklaring, stemt u in met het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen
dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat
deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we beeldmateriaal voor een ander
doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
dat foto’s en video’s door gebruikt mogen worden*:
- in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender

ja/nee

- op onze website

ja/nee

- op onze social media kanalen

ja/nee

- in de (digitale) nieuwsbrief

ja/nee

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:
Naam ouder/verzorger
Handtekening ouder/verzorger:

Wilt u uw toestemming intrekken? Stuur dan een e-mail naar directie@stjanoosteind.nl.
Het intrekken van uw toestemming geldt enkel voor toekomstig gebruik. Opgave van redenen is niet nodig.

brede dorpsschool St. Jan
school voor wereldwijs onderwijs
Schoolpad 4
4909 AW Oosteind
(0162) 453 114
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