AANMELDINGSFORMULIER BASISSCHOOL
Bestemd voor CNBS Windesheim in Sibculo
Gegevens kind
Achternaam: _________________________
Voornamen: _________________________
jongen

Roepnaam: _____________________

meisje

Geboortedatum: _____________________

Geboorteplaats: _________________

Nationaliteit: ___________________

Geloofsovertuiging: ______________________

2e Nationaliteit __________________

Spreektaal thuis: ________________________

Broers/zussen op school (naam + groep): ___________________________________________
Adresgegevens
Straat: ______________________________
Postcode: ____________________________

Woonplaats: _____________________

Het kind woont bij

ouders

moeder

vader

verzorgers

Voogdij/gezag

ouders

moeder

vader

anders, namelijk:

____________________________________________________
BurgerServiceNummer (BSN): ________________________
Is uw zoon/dochter naar de peuterspeelzaal geweest?:
Indien ja, hoeveel dagdelen per week:
2
4

Ja
nee
anders, namelijk:

Indien van toepassing, naam van peuterspeelzaal: ______________________________
Indien van toepassing, voorgaande scholen: ______________________________
Zijn er bijzonderheden te melden over uw kind met betrekking tot:
Ziekte
Ja
nee
Medicatie
Ja
nee
Allergie
Ja
nee
Vaccinaties
Ja
nee
Overig
Ja
nee
Indien gekozen voor ja, dan toelichten a.u.b.
Ontvangt u momenteel ondersteuning/zorg (GGD, Samen Doen, etc.) voor de zoon/dochter die u
aanmeldt?
Ja
nee
geen antwoord
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Ouders/verzorgers

Moeder:
Geboortedatum:
Geboorteplaats/Geboorteland:
Beroep:

Adres:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
Telefoonnummer werk:
E-mailadres:
Vader:
Geboortedatum:
Geboorteplaats/Geboorteland:
Beroep:

Adres (indien anders dan kind):
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
Telefoonnummer werk:
E-mailadres:
Naam/Telefoonnummer
in geval van nood
Huisarts (naam, plaats en
telefoonnummer)
Verzekeringsmaatschappij
ziektekosten
Polisnummer
Woonsituatie

gehuwd

samenwonend

alleenstaand

gescheiden

anders, namelijk:
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Verstrekken/opvragen persoonsgegevens:
Ik geef school toestemming om foto’s van mijn zoon/dochter te plaatsen op/in:
social-media
Ja
nee
website
Ja
nee
nieuwsbrieven

Ja

nee

schoolgids

Ja

nee

Ik geef school toestemming om mijn contactgegevens (telefoon, adres, etc.) te verstrekken aan
andere ouders.
Ja

nee

Ik geef school toestemming om aanvullende informatie op te vragen bij het kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang waar mijn zoon/dochter naar toegaat of toeging.
Ja, naam: _________________________
nee
adres: _________________________
tel.nr.: _________________________
Ik geef school toestemming om aanvullende informatie over mijn zoon/dochter op te vragen bij de
GGD, Samen Doen en overige zorginstanties.
Ja
nee

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
Ouder/verzorger 1
indien van toepassing ouder/verzorger 2
Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Naam:

Naam:

ouder

verzorger

voogd

ouder

verzorger

voogd

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geef ik aan kennis genomen te hebben van en
akkoord te gaan met de Christelijke identiteit van CNBS Windesheim en de afspraken zoals deze in
de schoolgids vermeld staan.
Handtekening
Ouder/verzorger 1

indien van toepassing ouder/verzorger 2

Indien u overdrachtspapieren hebt ontvangen van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf ontvangen
wij deze graag.

De aanmelding is pas definitief goedgekeurd, nadat er een intakegesprek heeft
plaatsgevonden.
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