Aanmeldformulier Primair Onderwijs Haaksbergen
Naam basisschool

Montessorischool Haaksbergen

BRIN- nummer

22KJ

Datum aanmelding

In te vullen door school

Datum inschrijving

In te vullen door school

Kind Informatie
Om uw kind in te kunnen schrijven op school hebben wij een aantal gegevens van uw kind nodig.
De meeste van de onderstaande gegevens vragen we op omdat we dat wettelijk verplicht zijn. We
vragen of uw adres geheim is zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht

□ jongen

□ meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingenstatus

□ ja

□ nee

Woonadres Kind
Adres
Postcode
Woonplaats
Geheim adres
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□ ja

□ nee
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(Contact) gegevens ouders/verzorgers
De gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) zijn we grotendeels wettelijk verplicht op te vragen. Uw
relatie tot het kind, of u wettelijk gezag heeft en de burgerlijke staat vragen we omdat de school
ervan op de hoogte moet zijn wie beslissingen mag nemen over het kind en wie alle informatie mag
krijgen. Uw telefoonnummer(s) en e-mail gebruiken we om contact met u op te nemen, u te
informeren over schoolzaken en u te kunnen bereiken in noodgevallen. We vragen of uw
telefoonnummer geheim is zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Ouder/verzorger

Ouder/verzorger

Relatie tot kind
Ouderlijk gezag

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Voor en Achternaam
Voorletters
E-mailadres
Mobiel





Vast





Geheim telefoonnummer

□ ja

Geslacht

□ man

□ nee

□ ja
□ vrouw

□ nee

□ man

□ vrouw

Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingstatus

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Wijkt het adres af van het woonadres van het kind? Graag afwijkend adres invullen.
Adres
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens extra i.v.m. niet bereiken van ouders/verzorgers
Telefoonnummer werk

Verzorger 1 
Verzorger 2 

Extra telefoonnummer 1

Relatie tot kind:


Extra telefoonnummer 2

Relatie tot kind:
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Gezinsgegevens
Het is niet verplicht om deze gegevens in te vullen. Hieronder vragen we enkele gegevens over uw
gezin. De namen van broers/zussen op onze school vragen we in verband met het inroosteren van
ouderavonden en -gesprekken, bepalen ouderbijdrage en meegeven van informatie aan de
kinderen. Of thuis Nederlands wordt gesproken vragen we om uw kind zo goed mogelijk onderwijs
te kunnen geven en begeleiden. Bijzondere gezinsomstandigheden: hierbij gaat het om informatie
die voor de school relevant is, hierbij valt te denken aan begeleiding, veiligheid, gezondheid.
Broers en zussen die bij ons op □ ja
school zitten

□ nee

Naam

Geboortedatum:

□ jongen □ meisje

Naam

Geboortedatum:

□ jongen □ meisje

Naam

Geboortedatum:

□ jongen □ meisje

Naam

Geboortedatum:

□ jongen □ meisje

Naam

Geboortedatum:

□ jongen □ meisje

Thuistaal
Opvoeding tweetalig

□ ja

□ nee

Bijzondere gezinsomstandigheden:

Medische contactgegevens en bijzonderheden
De gegevens hieronder vragen we voor de gezondheid, veiligheid en verzorging van uw kind op
school. U vult alleen gegevens in die relevant zijn voor school. U bent niet verplicht deze in te
vullen. Maar zonder essentiële gegevens kunnen we minder goed voor uw kind zorgen.
Huisarts

Naam:



Tandarts

Naam:



Allergieën
Welke producten (etenswaren)
mag mijn kind niet?
Medicijngebruik
Diagnose
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Dit betreft officiële diagnoses van arts, psycholoog e.d.. Niet verplicht om in te vullen.
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Gegevens Voorschoolse Voorziening (VV)
Voor het onderwijs en begeleiding van uw kind kunnen we gegevens opvragen de voorschoolse
voorziening. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig.
Bent u akkoord met het opvragen van gegevens bij
de voorschoolse voorziening (VV)?
o

Gastouder

□ ja

□ nee

□ mijn kind heeft niet op een VV gezeten

Naam
Aantal dag(delen)

o

Kinderdagverblijf

Naam
Aantal dag(delen)

o

Medisch Kinderdagverblijf

Naam
Aantal dag(delen)

o

Peuterspeelzaal

Naam
Aantal dag(delen)

We zijn wettelijk verplicht de volgende gegevens bij u op te vragen over eventuele deelname aan
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Is er sprake van een VVE-indicatie?

□ ja

□ nee

Heeft uw kind meegedaan aan het VVEprogramma in de voorschoolse opvang?

□ ja

□ nee

Zo ja, hoeveel maanden?

Gegevens vorige (basis)school of instelling
Komt uw kind vanuit een andere basisschool? Dan mogen we bij deze school de gegevens
opvragen. Dat is geregeld in de wet. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven. Wel vragen we u
de gegevens van de vorige basisschool op te geven.
o

Andere school/ instelling

Naam:
Plaats:
Groep:
Telefoonnummer:

o

Taalschool
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□ de Globe Enschede

□ de Horizon Hengelo □ anders
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Aanvullende gegevens die relevant zijn om te vermelden
De school kijkt altijd wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. En wat de school kan of
moet regelen voor uw kind als sprake is van speciale behoeftes. Zijn er opvallende zaken die de
school moet weten voor het welbevinden van uw kind op school? Of voor een goede ontwikkeling?
Dan kunt u die hieronder opschrijven.
Het gaat dan over zaken als de sociale of emotionele ontwikkeling van uw kind. Hoe uw kind
omgaat met volwassenen en andere kinderen, hoe het omgaat met de eigen emoties, dingen
begrijpen, spreken, horen, taal, zindelijkheid overdag en lichamelijke ontwikkeling.
Is er bijvoorbeeld sprake van dyslexie of komt dit voor in de familie? Is uw kind hoogbegaafd? Of
komt dit voor in de familie? Heeft uw kind een schooljaar overgedaan of overgeslagen?
Mogelijk is er sprake van een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld AD(H)D, autisme of andere?
Heeft uw kind misschien logopedie, fysio-, psychotherapie of andere hulpverlening gehad
waaronder remedial teaching? Is sprake van een verminderd gezichtsvermogen of gehoor? Loopt
uw kind bij een arts/specialist? Is sprake van diabetes? Zijn er opvoedingsproblemen? Zijn er
gebeurtenissen geweest die invloed hebben op uw kind?
Het is niet verplicht dergelijke gegevens op dit formulier in te vullen. Als u het prettiger vindt dit op
school te bespreken dan kan dit ook. Hiervoor kunt u de directeur of intern begeleider benaderen.
De school kan contact met u opnemen als zij graag meer wil weten over wat u hieronder invult.
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Ondertekening
Als ouder(s)/verzorger(s) verklaart u hierbij dat de ingevulde gegevens op het inschrijfformulier
juist en volledig zijn. En dat geen informatie is weggelaten, die belangrijk is voor het onderwijs,
begeleiding en veiligheid van uw kind.
De schoolgids staat op onze website. U bent bekend met de daarin opgenomen regelingen en u
stemt in met de daaruit voortvloeiende activiteiten. U verklaart hierbij dat u de grondslag,
uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijft.

Naar waarheid ingevuld door

Naam ouder/verzorger

……………………………..

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Naar waarheid ingevuld door

Naam ouder/verzorger

……………………………..

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Nadat wij dit formulier door beide (gezaghebbende) ouders ondertekend retour hebben ontvangen
(en uw kind is op dat moment 3 jaar of ouder), begint de wettelijke beslistijd voor de school van zes
weken. Deze periode kan zo nodig met vier weken verlengd worden. Als wij uw kind kunnen plaatsen
ontvangt u nader bericht over de definitieve inschrijving.
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Bijlage Toestemmingsformulier Beeldmateriaal wet AVG
Ondergetekenden geven de school toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en
video’s) voor hun kind. De ouders/verzorgers van:
Naam kind
Geboortedatum

Kruis aan wat van toepassing is
Publicatie

1.

Beeldmateriaal website

2.

Delen adresgegevens

3.

Beeldmateriaal schoolapp

4.

Beeldmateriaal
(papieren) nieuwsdragers

5.

Beeldmateriaal
klassenfoto’s

6.

Beeldmateriaal Sociale
Media (Facebook,
Instagram, etc.)

Toestemmin
g

Doel
Publicatie van beeldmateriaal op de website van de
school om bijvoorbeeld (toekomstige) ouders te,
leerlingen en andere geïnteresseerden over de school te
informeren om hen een indruk te geven van de school.
Adresgegevens zoals deze zijn opgenomen in het
schooladministratiesysteem mogen worden gedeeld met
ouders van bijvoorbeeld groepsgenootjes van het kind
t.b.v. speelafspraken.
Publicatie van beeldmateriaal op ouderapp en
oudercommunicatieportaal. De school mag foto’s of
video’s van je kind delen in mededelingen en updates
aan jou en andere ouders in je besloten app groep van
de school.
Publiceren van beeldmateriaal in papieren of digitale
nieuwsdragers, bijvoorbeeld in de schoolgids of
nieuwsbrieven. Ouders en leerlingen informeren over
activiteiten en ontwikkelingen op en om school.
Deze foto’s worden beschikbaar gesteld aan alle ouders
en leerlingen van de klas als leuke herinnering voor later.
Informatie en beeldmateriaal verspreiden op Sociale
Media geeft een indruk over het gegeven onderwijs op
school over activiteiten en ontwikkelingen op en rondom
school.

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Naam ouder/verzorger ……………………………..

Naam ouder/verzorger ……………………………..

Datum

……………………………..

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Handtekening

……………………………..
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