FORMULIER AANMELDING
Koppelen aan

(voornaam oudste reeds ingeschreven broertje/zusje)

Burgerservicenr.1

Postcode

Roepnaam

Straatnaam + huisnr.
Plaatsnaam

Voornamen voluit

Telefoon vast

Voorvoegsel(s)

Tel.mobiel ouder/verzorger 1 0
 6-

Achternaam

Tel.mobiel ouder/verzorger 2 0
 6-

Geslacht

O m

E-mailadres

O v

Geb.datum

Geb.plaats (+ land)

Kinderrij in gezin2

Nationaliteit(en)

Eén-ouder-gezin?

O ja

Schoolinformatie mee?
Toestemming uitwisseling gegevens BSO?3
Voorschool

Gezindte

RK - PC - Isl. - anders:

O ja (oudste kind) O nee

Gedoopt

O ja

O ja

Jonger br/zusje 1 (voornaam)

;

-

Jonger br/zusje 2 (voornaam)

;

(geb.datum)
-

Jonger br/zusje 3 (voornaam)

;

(geb.datum)
-

Jonger br/zusje 4 (voornaam)

;

(geb.datum)
-

O nee

(indien dit van toepassing is/wordt)

O nee

O PSZ
O KDV

O n.v.t.

O gastouders
O geen voorschool

Naam voorschool
Toestemming
gegevens voorschool

geheim O ja O
nee
geheim O ja O
nee
geheim O ja O
nee

0478-

O ja

O nee

O n.v.t.

O nee
(geb.datum)

-

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

(bij gehuwde ouders en bij co-ouderschap is dit de vader)
(indien gescheiden is dit de inwonende partner)

(bij gehuwde ouders en bij co-ouderschap is dit de moeder)
(indien gescheiden is dit de inwonende partner)

Voornaam

Voornaam

Voorletters/achternaam

Voorletters/achternaam

Relatie leerling

O ouder

Geslacht

O m

Geb.datum

(dd-mm-jjjj)

O verzorger

O voogd

O v

Geb.land/nationaliteit
Gezindte

Vorige school
Telefoon vorige school

O ouder

Geslacht

O m

Geb.datum

(dd-mm-jjjj)

O verzorger

O voogd

O v

Geb.land/nationaliteit
RK - PC - Isl. - anders:

Aankomstdatum NL
Burgerlijke staat

Relatie leerling

Gezindte

RK - PC - Isl. - anders:

Aankomstdatum NL
O gehuwd
O ongehuwd
O samenwonend O ger. partn.schap
O
O n.v.t.
O
O n.v.t.

Toestemming
O ja
O nee
O n.v.t.
gegevens vorige school
Toestemming
Vul daarvoor bijgevoegd formulier in
beeldmateriaal
Datum aanmelding
+ init. invuller school
Datum def. inschrijving
+ paraaf directeur

Burgerlijke staat
Schoolloopbaan4
Eerste schooldag
op Coninxhof

O gehuwd
O ongehuwd
O samenwonend O ger. partn.schap
0–1–2–3–4–5–6–7–8
O n.v.t. (start schoolloopbaan)
d.d.

Plaatsing op eerste
schooldag in groep:
Datum verwerking ESIS
+ init. administrator

1

Wij dienen aan de hand van een officieel document, waarop het BSN vermeld staat (bij voorkeur identiteitsbewijs), te controleren of dit klopt.
Betreft alleen de kinderen; van oudste naar jongste, betreffende kind met hoofdletter.
m–m–J–m
betekent: jongen, derde in de rij, overigen zijn zusjes.
jM – m
betekent: meisje, met broertje samen een tweeling, volgende kind is zusje.
3 
U geeft hiermee toestemming voor het uitwisselen van informatie ten behoeve van het welbevinden van uw kind op de BSO-locatie
(bijv: uw kind verlaat school na een voorval in een bijzondere stemming en het is goed dat de BSO-leiding hiervan op de hoogte is).
4
Indien uw kind een leerjaar doubleerde, dit omcirkelen of arceren. Huidig leerjaar onderstrepen.
Dit formulier betreft een voorlopige aanmelding aangezien in de Wet Passend Onderwijs is geregeld dat de school 6 weken de tijd heeft
om te onderzoeken of de aangemelde leerling plaatsbaar is, zie begeleidende brief.
2
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Medische informatie

Indicaties en verwijzingen
VVE-indicatie7?

Huisarts
Tel.nr. huisarts
Medicijngebruik
Med. specialist6
geconsulteerd?

O ja

O nee

8

O ja

O nee

9

Onderzoek BCO ?
O ja (toelichten bij med. info)

O nee

Onderzoek OSL ?

O ja

O nee

O ja (toelichten bij med. info)

O nee

Ambulant begeleid?

O ja

O nee

O ja

O nee

O ja

O nee

Voorschools
onderzoek?
Toestemming om
gegevens op te vragen
Evt. toelichting

6
7

8
9

O n.v.t.

Bijv. logopedist, ziekenhuisspecialist (KNO, kinderarts, enz.)
Voor- en Vroegschoolse Educatie; als sprake is van een taalachterstand (bijvoorbeeld als er thuis geen Nederlands wordt
gesproken), geeft het consultatiebureau een verklaring af, dat extra taalondersteuning gewenst is.
Begeleidings Centrum voor Onderwijs en opvoeding; of andere instelling die onderzoek doet naar afwijkende ontwikkeling.
Ondersteuningsloket; hiermee krijgt u te maken als voor een reeds schoolgaand kind nader onderzoek of advies
gevraagd wordt

Overige informatie
O nee O ja, namelijk:

Zijn er bijzondere persoonskenmerken
(druk, verlegen, angstig, enz.)?
Evt. toelichting bij gezinssituatie

Indien land van herkomst ouders niet Nederland is:
Heeft het gezin de vluchtelingenstatus?
O ja

O n.v.t.
O nee

Thuistaal:
Evt. toelichting bij gevolgde opleiding(en)

WA-verzekering

O ja

O nee

Overige opmerkingen

Ouderverklaring
Opleiding gevolgd in
Gevolgde opleiding3

Opleiding gevolgd in

O Nederland O buitenland
O (s)bao / lagere school
O (v)so - zmlk
O lts - lhno - vmbo - etc.
O minder dan 3 afgeronde lj.
mavo/havo/vwo
O meer dan 2 afgeronde lj.
mavo/havo/vwo
O mbo - hbo - wo

cat. 1

cat. 2

cat.3

Beroep
Wegingsfactor

Gevolgde opleiding3

O Nederland O buitenland
O (s)bao / lagere school
O (v)so - zmlk
O lts - lhno - vmbo - etc.
O minder dan 3 afgeronde lj.
mavo/havo/vwo
O meer dan 2 afgeronde lj.
mavo/havo/vwo
O mbo - hbo - wo

cat. 1

cat. 2

cat.3

Beroep

0

0,3

1,2

(later in te vullen door de directeur)

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat (gaan) ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Beste ouders, verzorgers,
Graag willen we u informeren over de nieuwe AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We
hopen dat we ook in de toekomst de leuke momenten via beeldmateriaal met u kunnen delen. Daarvoor hebben
we de onderstaande maatregelen genomen en vragen daarvoor uw toestemming. We hebben op school de
volgende afspraken gemaakt over het plaatsen van beeldmateriaal:
●

Op de schoolwebsite en Facebookpagina van Coninxhof zullen leerlingen niet herkenbaar in beeld worden
gebracht.

●

Op ouderportaal (een afgeschermde en beveiligde omgeving die alleen via uw persoonlijke inlog
toegankelijk is) plaatsen we na uw toestemming wel foto’s van activiteiten van leerlingen in de volgende
mappen:
o

Schoolfoto album in ouderportaal (deze map is toegankelijk voor alle ouders van onze school):
plaatsen we uitsluitend foto’s van algemene schoolactiviteiten zoals koningsspelen,
wandel4daagse, sint, kerst enz.

o

Groepsfoto album in ouderportaal (deze map is alleen toegankelijk voor de ouders van
desbetreffende groep): plaatsen we uitsluitend foto’s van de groepsactiviteiten van desbetreffende
groep.

Los van het beeldmateriaal vragen wij u ook uw toestemming om contactgegevens (naam-adres-evt.
telefoonnummer/mailadres) te geven aan de secretaris van de oudervereniging voor het innen van de
ouderbijdrage.
We zijn jaarlijks verplicht om aan u toestemming te vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw
kind(eren). Wij vragen u dan ook vriendelijk het ingevulde formulier te ondertekenen en uiterlijk a.s. vrijdag 16
november te retourneren naar school.
Met vriendelijke groet,
Dionne Donlou, directeur
Graag uw keuze aankruisen:
Ouders, verzorgers van

……………………………………………………

Groep

……………………………………………………

O Gaan akkoord met bovenstaande informatie
O Gaan niet akkoord met bovenstaande informatie en willen geen foto’s van hun kind op ouderportaal
in het schoolfoto album
O Gaan niet akkoord met bovenstaande informatie en willen geen foto’s van hun kind op ouderportaal
in het groepsfoto album
O Gaan niet akkoord met het verstrekken van contactgegevens aan de secretaris van de OV

Handtekening ouder

……………………………………………………
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TOESTEMMINGSFORMULIER MEDICIJNPROTOCOL
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact
opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele
keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de
leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat
een arts geconsulteerd moet worden. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen.
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
_____________________________________________________________________ (naam leerling)
geboortedatum: __________________________________________________________________

Wanneer onderstaande gegevens reeds op het inschrijfformulier vermeld zijn, kunt u verdergaan
naar ommezijde.
adres: ____________________________________________________________________________
postcode: ___________________________ plaats: _______________________________________
Naam ouder(s) / verzorger(s): _________________________________________________________
telefoon thuis: ______________________________ telefoon werk: __________________________
naam huisarts: ______________________________ telefoon: ______________________________
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s) / verzorger(s) niet te bereiken zijn:
naam: ____________________________________________________________________________
telefoon thuis: ______________________________ telefoon werk: __________________________
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Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
• Medicijnen:

• Ontsmettingsmiddelen:

• Smeerseltjes tegen bijvoorbeeld insectenbeten:

• Pleisters:

• Overig:

Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de medische- en noodgegevens in het ouderportaal. U kunt deze
gegevens te allen tijde wijzigen in het ouderportaal. Het is belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.

Ondergetekende:
naam: ____________________________________________________________________________
ouder: ___________________________________________ verzorger: _______________________
datum: ___________________________________________
plaats:___________________________
Handtekening: __________________________________________________
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