Aanmeldformulier leerling
Basisschool Panta Rhei
Stichting Kerobei

Kindgegevens
Achternaam

Tussenvoegsel

Voornamen

Man/vrouw

Roepnaam

Geb. datum

Straat en huisnr.
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer

geheim J / N

Extra tel. nr(s)

geheim J / N

E-mailadres ouders
Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit
(bij niet Ned. nat. kopie paspoort bijvoegen)
BSN

Geloof

Huisarts

Is er een WA verzekering?

Ziektekostenverzekeraar

Nummer ziektekostenverzekeraar

Per wanneer in Nederland (datum)
J/N

Naam school van herkomst/peuterspeelzaal/ dagverblijf:
Betrokken hulpverleningsinstanties bij het kind/gezin: ja / nee, zo ja: welke
Ouders geven wel / geen toestemming om informatie op te vragen betrokken instanties
Invullen Indien afkomstig van peuterspeelzaal / dagverblijf
Naam voorschools programma: 0 Kaleidoscoop

0 Piramide

0 Startblokken/Basisgoed

0 Peuter & Ko of Ik & Ko
Begindatum voorschools programma:

0 Ander VVE-programma

Einddatum voorschools programma:

Indien zij-instromer:

Kind volgt onderwijs sinds (datum)

Schoolloopbaan groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Evt. doublures in groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Aanmelddatum 26 januari 2016

Inschrijfdatum Panta Rhei

Leerlinggewicht (invullen door school)

Indien definitief geplaatst: in groep

Medicijngebruik ja / nee, andere bijzonderheden b.v. allergieën
Indien van toepassing: protocol medicijngebruik laten ondertekenen !
De heer/mevrouw _____________________ verklaart, dat de hiervoor vermelde gegevens naar waarheid zijn
ingevuld en aangewend mogen worden voor de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem. Tevens verklaart
ondergetekende dat bovengenoemde leerling:
 de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere school ingeschreven stond;
 voor het eerst op een school wordt ingeschreven;.
 op afbeeldingen voor de website/schoolgids/nieuwsbrief/facebook publicaties mag komen te staan.

De vader/moeder/verzorger/verzorgster

Naam ___________________________

Handtekening

___________________
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Ouderverklaring

* bij moeder meisjesnaam vermelden

** invullen indien anders dan bij leerling

Ouder/hoofdverzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam * + tussenv.
Voorletters
Geboortedatum

M/V

M/V

** Adres
** Postcode, woonplaats.,land
** Telefoon

geheim J / N

geheim J / N

** Extra telefoonnummers
Geboorteland
Nationaliteit
Geloof
Burgerlijke staat
Beroep
Vluchteling (welk land)

Ja/nee

Ja/nee

Een-ouder gezin

Ja/nee

Thuistaal

Vluchteling op grond van
artikel 15 (welk land)

Ja/nee

Ja/nee

Relatie tot kind

Vader/moeder/ indien anders s.v.p invullen

Vader/moeder/indien anders s.v.p. invullen

Meest verdienende verzorger

Hoogst genoten opleiding verzorger 1

Hoogst genoten opleiding verzorger 2

Opleiding gevolgd O In Nederland O In Buitenland
Opleiding gevolgd O In Nederland O In Buitenland
Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een
Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een
Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.
Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.
Categorie 1
(Speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs, (v)so-zmlk
Hier uw opleiding invullen:
Hier uw opleiding invullen:
Categorie 2
De ouder heeft als opleiding: Ambachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito, (individueel) lager
beroepsonderwijs (las, lts, leao, imo, ihno, ino, etc) (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals: vbo-adm,
leerbewerken, verkooptechniek, bouwtechniek, landbouw, etc), vmbo a/b
 Niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren vmbo c/d, mulo, mavo, havo, hbs, vwo (atheneum/gymnasium)
Hier uw opleiding invullen: Diploma
Hier uw opleiding invullen:
ja/nee
Diploma ja/nee
Categorie 3
 De ouder heeft een opleiding van drie of vier jaar mavo (c- of d-niveau), drie of vier jaar vmbo gemengde leerweg of
theoretische leerweg genoten. Of de ouder heeft meer dan twee jaar havo of vwo gevolgd. Voor het niveau
mavo/havo/vwo kunnen ook de oudere opleidingen worden gelezen: (m)ulo, mms, of hbs. Of de ouder heeft een mbo, hbo
of universitaire opleiding gevolgd.
Hier uw opleiding invullen: Diploma
Hier uw opleiding invullen:
ja/nee
Diploma ja/nee
 Anders n.l.
 Anders n.l.
De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat/gaan ermee
akkoord dat de gegevens gecontroleerd kunnen worden. Verder verklaart/verklaren ondergetekende(n)
dat zij alle voor het onderwijs relevante informatie verstrekt hebben.


De vader/moeder/verzorger/verzorgster

De vader/moeder/verzorger/verzorgster

Naam ___________________________

Naam ___________________________

Handtekening

Handtekening

___________________

___________________
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Bijlage 1

Alleen invullen indien u een opleiding in het buitenland hebt gevolgd en de opleiding niet te
vergelijken is met de eerder genoemde opleidingen behorend bij de 3 categorieën.
Ouder/hoofdverzorger 1

Ouder/verzorger 2

Geboortedatum van de ouder
Land waarin de opleiding is
gevolgd
Naam van de opleiding
Het type onderwijs dat is
gevolgd
(basisonderwijs:algemeen
vormend onderwijs,
beroepsonderwijs)
Duur van de opleiding in aantal
leerjaren/klassen
Laatste jaar (jaartal) waarin
onderwijs is gevolgd
Totaal aantal jaren onderwijs dat
de ouder heeft gevolgd vanaf het
6e levensjaar
Opmerkingen

Voor overige vragen over buitenlandse diploma's en opleidingen kunt u contact opnemen met het IcDW
van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur via telefoonnummer 079 321 79 30, of via e-mail:
info@idw.nl.
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