Inschrijfformulier
Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
*BSN
*Onderwijsnummer (indien bekend)
Land van Herkomst
Datum in Nederland
Eerste Nationaliteit
Tweede Nationaliteit
Straat en huisnummer
Woonplaats
Telefoonnummer

Postcode
Geheimadres
Geheim

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de
school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van
inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Gegevens voorschoolse voorziening
Naam kinderdagverblijf
Aantal dagdelen
Naam peuterspeelzaal
Aantal dagdelen
VVE Indicatie (toekenning derde dagdeel)
VVE-duur

Gegevens vorig onderwijs (indien van toepassing)
Naam school van herkomst
Leerjaar
Plaats school van herkomst
Contactgegevens school van herkomst
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

Huidige leerkracht

Broers en zussen
Naam
Naam
Naam
Naam

Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum

Personalia verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef
Geboorteland
Telefoon mobiel
Telefoon werk
E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger
Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer
Woonplaats
Telefoon thuis

Geheim
Geheim

Postcode
Geheim
Geheim

Personalia verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef
Geboorteland
Telefoon mobiel
Telefoon werk
E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger
Adres indien dit afwijkend van de leerling
Straat en huisnummer
Woonplaats
Telefoon thuis

Geheim
Geheim

Postcode
Geheim
Geheim

Noodnummers
Naam
Naam
Naam

Telefoonnummer
Telefoonnummer
Telefoonnummer

Medische gegevens
Allergieën
Medicijnen
Huisarts
Woonplaats
**Persoonlijk polisnummer
**Verzekeringsmaatschappij
**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult.

Straat en huisnummer
Telefoonnummer

Toestemming voor gebruik beeldmateriaal van kind
Schoolgids en/of schoolbrochure
Website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
Op social media van de school
In het ouderportaal/ouderapp
Voor intern studiegebruik

Geen toestemming
Geen toestemming
Geen toestemming
Geen toestemming
Geen toestemming
Geen toestemming

Wel toestemming
Wel toestemming
Wel toestemming
Wel toestemming
Wel toestemming
Wel toestemming

*Toelichting bij toestemmingsvragen rondom gebruik beeldmateriaal
Wij gaan zorgvuldig om met het plaatsen van beeldmateriaal van kinderen. We gebruiken beelden als
sfeerimpressies en ter ondersteuning van teksten. Beelden worden altijd zonder vermelding van
namen gebruikt.
Schoolgids en/of schoolbrochure
• Jaarlijks brengen wij een schoolgids uit om ouders te informeren over ons onderwijs en
allerlei praktische zaken. Deze gids staat ook op onze website en is geïllustreerd met foto’s.
Website van de school
• Op de website van De Vaart staat informatie over onze school. Ook op de website “scholen
op de kaart” is informatie over onze school te vinden. Op beide sites worden foto’s gebruikt
om de sfeer van de school weer te geven.
In de (digitale) nieuwsbrief
• Wekelijks verschijnt een informatieve nieuwsbrief met informatie voor de ouders van
basisschool De Vaart
Op social media van de school
• Basisschool De Vaart heeft een facebookpagina.
In het ouderportaal/ouderapp
• Het gaat hier om een gesloten omgeving, alleen toegankelijk voor de ouders van de school.
Voor intern studiegebruik
• Wij zijn een lerend schoolteam. Videobeelden van onderwijssituaties werken hierbij
ondersteunend. Na gebruik wordt het filmmateriaal verwijderd. Het gaat hierbij niet om
opnames gericht op individuele leerlingen. Daarvoor wordt individueel toestemming
gevraagd

Toestemming m.b.t. handelingen wanneer uw kind ziek wordt op
school en het verstrekken van medicatie
In principe geldt dat zodra uw kind ziek wordt wij contact met u opnemen.
In sommige gevallen is het mogelijk en/of wenselijk dat de leerkracht direct handelt door
bijvoorbeeld het verstrekken van medicatie. Het kan ook zijn dat uw kind structureel of in
geval van nood medicatie toegediend moet krijgen. Wanneer dit het geval is dient u een
aparte verklaring in te dienen.
Deze verklaring vindt u op de website van de school en kunt u toevoegen aan dit
inschrijfformulier.

Toestemming overig
Voor een aantal activiteiten die we op basisschool De Vaart van belang vinden hebben we
uw toestemming nodig. Mocht u er vragen over hebben dan beantwoorden we ze graag.
Ondergetekende geeft de school toestemming voor:
•

Het collegiaal overleggen met onze kernpartners van het IKC
waar uw kind bekend is

•

Deelname aan onderzoek op school door de logopediste van de GGD
en het bespreken van de uitslag met de leerkrachten van school

•

Controle op hoofdluis door oudergroep

•

Voor het vervoer van uw kind bij een activiteit buiten school per auto
door ouders van medeleerlingen of leerkrachten

Aanvullende opmerkingen

Aanvullende vragen bij het inschrijfformulier
Wij willen uw kind graag zo goed mogelijk begeleiden. Daarom is het van belang om
onderstaande vragen te beantwoorden, zodat wij uw kind vast een beetje leren kennen en
kunnen inschatten of uw kind specifieke begeleiding nodig heeft.
Wij stellen het op prijs om een door uw kind gemaakte tekening te ontvangen.

Kenmerken van uw kind
Welke interesses heeft uw kind ?
Hoe is het speelgedrag van uw kind?
Welke gedragskenmerken bezit uw kind
Hoe verloopt het contact van uw kind met andere kinderen?
Hoe verloopt het contact van uw kind met volwassenen?
In welke mate kan uw kind voor zichzelf opkomen?
Hoe gaat uw kind om met regels en afspraken?
Wat zijn sterke kanten van uw kind?
Wat zijn minder sterke kanten van uw kind?

Denkt u dat uw kind een voorsprong heeft in zijn/haar ontwikkeling ?
Toelichting:

Denkt u dat uw kind een achterstand heeft in zijn/haar ontwikkeling ?
Toelichting:

Taal- en denkontwikkeling (specifiek voor bijna 4-jarigen)
Spreekt uw kind verstaanbaar?
Spreekt uw kind gemakkelijk met anderen?
Heeft uw kind interesse in boeken?
Kan uw kind rustig luisteren als u voorleest?
Stelt uw kind waarom vragen?
Kent uw kind al de kleuren?
Kan uw kind al tellen tot 10?
Kan uw kind al wat tekenen?
Toelichting of andere bijzonderheden:

Redzaamheid (specifiek voor bijna 4-jarigen)
Is uw kind zindelijk ?
Gaat uw kind zelfstandig naar de w.c.?
Kan uw kind zich zelfstandig aan- en uitkleden?
Denkt u dat uw kind snel gewend zal zijn aan het dagelijks naar school gaan?
Toelichting of andere bijzonderheden:

Overig
Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegen aanloopt ?
Bent u al eens met opvoedingsproblemen naar anderen gegaan ?
Is uw kind onder behandeling van een logopedist en/of fysiotherapeut (geweest) ?
Is uw kind onder behandeling van een andere specialist (geweest) ?
Is er sprake van vroeggeboorte?
Is er sprake van dyslexie in de familie ?
Heef t uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt?
Denkt u dat uw kind specifieke begeleiding nodig heeft?
Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind ?
Toelichting of andere bijzonderheden:

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk
gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het
kind.

Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

