Inschrijfformulier basisonderwijs
cbs “Sjaloom”
Kerkstraat 25
7383 CB Voorst
0575-501 229
sjaloom@pcbovoorst.nl
Gegevens leerling:
Achternaam

: ……………………………………

Voorvoegsel

: ……………………………………

Roepnaam

: ……………………………………

Voornamen

: ……………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………

U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk
voor het sofinummer in te leveren. Het
sofinummer van uw kind kunt u op een aantal
documenten vinden:
1. Op het officiële document wat u daarvoor van

Geslacht

kunt u bij ieder belastingkantoor met een
publieksbalie een nieuwe opgave krijgen.

0 mannelijk
0 vrouwelijk

Sofinummer /

de overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan

: ……………………………………

Burgerservice

2. Op het paspoort of identiteitskaart van de
leerling.
3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het burgerservicenummer van het kind op vermeld staat.
Voor alle duidelijkheid: sofinummer,

nummer

burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn
meestal dezelfde nummers.
4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke
Basisadministratie. Controleer of het sofinummer
er daadwerkelijk op staat.

Adresgegevens:
Adres

: ……………………………………

Telefoon

:…………………………

Postcode

: ……………………………………

geheim

ja/ nee

Woonplaats

: ……………………………………

Mobiel nummer

:…………………………

Geheim

ja/ nee

Email

:……………………………..

Geboorteland

: …………………………

Gewenste datum inschrijving (ouders)

: ………………………..

in groep: ………………

Bezocht uw kind een

: ……………………………………………………….

Nationaliteit:
Nationaliteit

: ……………………………………

Geboorteplaats

: ……………………………………

Inschrijving:

peuterspeelzaal?Peuterspeelzaal
: ……………………………………………………….
Gaat uw kind naar de BSO? Zo ja, welke
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Was het kind gedurende 6 maanden voor aanmelding ingeschreven op een andere school?
Zo ja, welke:…………………………………………………………………………………

nee

□

adres: …………………………………………………………………………………
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Gegevens betreffende ouders / verzorgers / voogd:
ouder/verzorger/voogd(1)

Achternaam

:………………………….……………

Geboortedatum

: …………………………

Voorletter(s)

:……………………..………………..

Geboorteplaats

: …………………………

Geslacht

:M/V

Geboorteland

: …………………………

Nationaliteit

:………………………….……………

Godsdienst/

Relatie tot

: moeder / vader /

Levensovertuiging

: …………………………

het kind

verzorg(st)er / voogd /

indien

pleegouder / ………………
Beroep

: …………………………

afwijkend van
voorblad:

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geheim
Email

:………………………….……………
:………………………….……………

Werkzaam bij
Telefoon werk

: …………………………
: …………………………

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

ouder/verzorger/voogd(2)

Achternaam

:………………………….……………

Voorletter(s)

:……………………..………………..

Geslacht

:M/V

Nationaliteit

:………………………….……………

Relatie tot

: moeder / vader / verzorg(st)er

het kind

/ voogd /

indien

pleegouder / ………………

Geboortedatum

: …………………………

Geboorteplaats

: …………………………

Geboorteland

: …………………………

Godsdienst/
Levensovertuiging

: …………………………

Beroep

: …………………………

afwijkend van
voorblad:

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geheim
Email

Inschrijfformulier

:………………………….……………

Werkzaam bij

:………………………….……………

Telefoon werk

: …………………………
: …………………………

:………………………….……………
:………………………….……………
: ja / nee
:………………………………………………
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Gezinssamenstelling:
Specifieke omstandigheden ouders

: gehuwd/ samenwonend/gescheiden/
Anders nl: ……………………………………

Bijzondere omstandigheden

……………………………………………………………

Aantal kinderen in het gezin

:…………

Geboortedata van de andere kinderen

:…………………………………………………………

Medische en sociale gegevens:
Medische gegevens:
• Is er sprake van bijzondere ziekten of ontwikkelingsstoornissen?

nee/ ja

Zo ja, wat moet school daarvan weten …………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………
•

Is er sprake van medicatie?

nee/ ja

Zo ja, wat moet school daarvan weten …………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………
•

Is er sprake van lichamelijke handicaps of - beperkingen

nee/ ja

Zo ja, wat moet school daarvan weten? …………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………….
•

Is er sprake van een bijzonderheid m.b.t. het gedrag van uw kind?

nee/ ja

Zo ja, wat moet school daarvan weten? …………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………..
Algemene ontwikkeling:
•

Is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong?

nee/ ja

•

Is er sprake van een ontwikkelingsachterstand?

nee/ ja

Huisarts:
Naam

:……………………………………………………...

Adres

:………………………………………………………

Postcode en woonplaats

:………………………………………………………

Telefoon

:………………………………………………………

Bijzonderheden

:……………………………………………….……..

Tandarts:
Naam en voorletters

:………………………………………………………

Adres

:……………………………………………………..

Woonplaats

:……………………………………………………..

Telefoon

:……………………………………………………..
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Contactpersoon bij onbereikbaarheid ouder(s) / verzorgers:
Naam en voorletters

:……………………………………………………….

Adres

:………………………………………….……………

Postcode en woonplaats

:……………………………………………………….

Telefoon

:……………………………………………………….

Bijzonderheden

:……………………………………………………….

Extra begeleiding:
Heeft uw kind voordat het op deze school werd aangemeld op
een andere school of anderszins extra begeleiding gehad?

Ja / nee

Zo ja, waarvoor ………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………..

Ondertekening:
Verzorger 1

Verzorger 2:

Naam: …………………………………………….

Naam: ………………………………………….

Handtekening:

Handtekening:

Datum: …………………….

Datum:………………………

Verklaringen
Bij deze aanmelding wordt u gevraagd naast de invulling van de
persoonlijke gegevens drie bijgevoegde verklaringen te tekenen:
-

Verklaring m.b.t. tot de grondslag van de Stichting voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs (PCBO) in de gemeente Voorst en het toelatings- en
verwijderingsbeleid van de Stichting voor PCBO in de gemeente Voorst.

-

Verklaring aangaande de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

-

Ouderverklaring gewichtenregeling.

Privacy
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage
voor:
- de directie van de school en eventuele centrale directie;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft.

Inschrijfformulier

cbs Sjaloom

Kerkstraat 25 7383 CB Voorst

5 van 5

