AANMELDINGSFORMULIER
Persoonsgegevens van het kind
Achternaam
Voorvoegsel
Roepnaam
Voornamen (volledig)
Geslacht
 Man
Geboortedatum
Burgerservicenummer 1)
1)

Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
 Vrouw

Een kopie van een van de volgende documenten toevoegen: het document Kennisgeving Burgerservicenummer (BSN)
dat door de belastingdienst is verstrekt of het paspoort van het kind of eigen identiteitskaart van het kind

Geboortegegevens van het kind
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Indien niet in Nederland geboren,
datum van aankomst in Nederland
Indien niet in Nederland geboren, heeft ja / nee
het gezin een vluchtelingenstatus?
Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Telefoon
Telefoon mobiel 1
Telefoon mobiel 2
Extra telefoonnummer
E-mailadres 12)
E-mailadres 22)

Geheim: ja / nee
Geheim: ja / nee
Geheim: ja / nee
Geheim: ja / nee

2) Naar bovenstaande e-mailadressen wordt de digitale post van school gestuurd

Gezinssituatie
Eenoudergezin
Thuistaal
Godsdienst
Gedoopt
Gezinssamenstelling:

Voorschoolse of schoolse historie
Komt van een voorschoolse voorziening
(peuterspeelzaal / kinderdagverblijf /
gastouder)
Toestemming opvragen van informatie
bij de voorschoolse voorziening.
Toestemming opvragen gegevens
Naam vorige school (of n.v.t.)
Telefoon vorige school

ja / nee

ja / nee
Naam broer/zus:

Geboortedatum:

ja / nee
Naam voorschoolse voorziening:
ja / nee
ja / nee

Groep:

Schoolloopbaan
Datum aanmelding
Uitschrijfdatum vorige school
Inschrijfdatum De Meent
Plaatsing 1e schooldag in groep
Toestemming gegevens vorige school
Indicaties en verwijzingen:
Is uw kind door een instantie
onderzocht of begeleid?

Groep: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Doublure: ja / nee
in groep:

ja / nee
VVE indicatie
BCO
OSL
Ambulante begeleiding
Voorschools onderzoek
Andere instanties

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Bijzonderheden

Medische informatie
Huisarts
Medicijngebruik

Naam:
ja (toelichten) / nee

Specialist geconsulteerd

ja (toelichten) / nee

Bijzonderheden medisch-lichamelijk
WA-verzekerd

ja / nee

Toestemming beeldopnames
Bezwaar tegen het maken van foto’s/film
Bezwaar tegen het plaatsen van
beeldmateriaal op

ja / nee
Website
Ouderportaal
Facebook

Tel.nr:

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Ouder / verzorger 1 (bij gehuwde ouders of co-ouderschap is dit de vader. Indien gescheiden is dit de inwonende partner)
Voornaam
Adresgegevens (indien anders dan kind):
Voorletters en achternaam
Straatnaam
Relatie tot kind
Huisnummer
Geslacht
M
V
Postcode
Geboortedatum
Woonplaats
Geboorteland/ nationaliteit
Burgerlijke staat
Godsdienst
Ouderverklaring
Opleiding gevolgd in
Gevolgde opleiding / diploma behaald

Nederland / buitenland
 (S)BAO / lagere school
 (V)SO - ZMLK
LTS – LHNO – VMBO – etc.
 Minder dan 3 afgeronde leerjaren MAVO /
HAVO / VWO
 meer dan 2 afgeronde leerjaren MAVO /

cat. 1

cat. 2
cat. 3

HAVO / VWO
 MBO – HBO - WO
Beroep
Telefoon werk
Mobiele telefoon
Ouder / verzorger 2 (bij gehuwde ouders of co-ouderschap is dit de moeder. Indien gescheiden is dit de inwonende partner)
Voornaam
Adresgegevens (indien anders dan kind):
Voorletters en achternaam
Straatnaam
Relatie tot kind
Huisnummer
Geslacht
M
V
Postcode
Geboortedatum
Woonplaats
Geboorteland/ nationaliteit
Burgerlijke staat
Godsdienst
Ouderverklaring
Opleiding gevolgd in
Gevolgde opleiding / diploma behaald

Nederland / buitenland
 (S)BAO / lagere school
 (V)SO - ZMLK
LTS – LHNO – VMBO – etc.
 Minder dan 3 afgeronde leerjaren MAVO /
HAVO / VWO
 meer dan 2 afgeronde leerjaren MAVO /
HAVO / VWO
 MBO – HBO - WO

cat. 1

cat. 2

cat. 3

Beroep
Telefoon werk
Mobiele telefoon
Hierbij verklaren ondergetekenden dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
Datum:

Datum:

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Niet door ouders in te vullen
Datum inschrijving:
________________
Datum eerste schooldag : _________________
Paraaf directeur:
Formulier gaat na ondertekening altijd ter controle naar de directeur

Geplaatst in groep ___ ____
Leerlinggewicht : _________

