Openbare Jenaplanschool De Vuurvogel
Veldsingel 2, 6581 TC Malden
Tel.: (024) 358 09 55

Aanmeldformulier
Met dit formulier geef je aan, dat de school een onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden
mag uitvoeren.

Gegevens van het kind 1)

A.u.b. in blokletters invullen!

Achternaam:
Tussenvoegsel:

BSN nummer 2):

Roepnaam:

Voornamen:

Geslacht: jongen / meisje*

Geboortedatum:

Adres:

Geboorteplaats:

Postcode:

Geboorteland:

Woonplaats:

Nationaliteit 1:

Gemeente:

Nationaliteit 2:

Adres geheim: ja / nee*

In Nederland sinds:

Tel.:

geheim: ja / nee* Extra tel.:

geheim: ja / nee*

Gezindte:
Eventuele andere kinderen uit het gezin:
Naam

Geboortedatum

Geslacht*
jongen / meisje
jongen / meisje
jongen / meisje
jongen / meisje

Medische informatie
Huisarts:
Telefoon huisarts:
Medicijngebruik:
Medisch info (b.v. allergieën):
Reden aanmelding
0
0
0
0

aanstaande vierjarige (start basisschool)
verhuizing
wijziging schoolkeuze
anders:

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Huidige school/opvang
Van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:

te

Van basisschool:

te

Huidige jaargroep: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8*
Is er extra zorg (geweest) m.b.t. medische/opvoedkundige begeleiding?

ja / nee*

Zo ja, wat en wanneer:

Gegevens ouder/verzorger 1
Achternaam:
Tussenvoegsel:

Geslacht: man / vrouw*

Roepnaam:

Voorletters:

Adres:

Geboortedatum:

Postcode:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Geboorteland:

Burgelijke staat: geh. / ongeh. / gesch.*

Nationaliteit:

Relatie tot kind:

Vluchtelingenstatus: ja / nee*

Gezindte:
Beroep:
Opleiding 3):
Ouders gebruiken thuis de Nederlandse taal: ja / nee*
Extra bereikbaarheid ouder/verzorger 1
Telefoon.:

geheim: ja / nee*

Mobiel:

geheim: ja / nee*

Extra telefoon nr.:

omschrijving

geheim: ja / nee*

E-mail:

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Gegevens ouder/verzorger 2
Achternaam:
Tussenvoegsel:

Geslacht: man / vrouw*

Roepnaam:

Voorletters:

Adres:

Geboortedatum:

Postcode:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Geboorteland:

Burgelijke staat: geh. / ongeh. / gesch.*

Nationaliteit:

Relatie tot kind:

Vluchtelingenstatus: ja / nee*

Gezindte:
Beroep:
Opleiding 3):
Extra bereikbaarheid ouder/verzorger 2
Telefoon.:

geheim: ja / nee*

Mobiel:

geheim: ja / nee*

Extra telefoon nr.:

omschrijving

geheim: ja / nee*

E-mail:

Overige gegevens
Foto’s voor intern gebruik

: ja / nee*

Foto’s voor extern gebruik

: ja / nee*

Verklaring en ondertekening
Dit aanmeldformulier moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers.
Ondergetekenden verklaren dat:




dit aanmeldformulier naar waarheid is ingevuld
het kind niet staat ingeschreven bij een andere school
zij ermee akkoord gaan dat de opleidingsgegevens door derden worden
gecontroleerd.

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Plaats/datum:

Plaats/datum:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij je/jullie een bevestiging van
ontvangst.
* doorhalen wat niet van toepassing is
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Toelichting bij het Aanmeldformulier
1)

Gegevens van het kind
Wij vragen je/jullie goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam
moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de
namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde
uitwisseling met de overheid.

2)

BSN nummer.
Welke documenten zijn toegestaan:
Een kopie van één van de volgende documenten hebben wij nodig:
• Het document Kennisgeving burger servicenummer dat door de Belastingdienst aan de
ouder/verzorger van het kind is verstrekt
• Het paspoort van het kind
• De eigen identiteitskaart van het kind
• Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie

3)

Opleiding
In verband met wettelijke regelingen zijn wij verplicht om de opleidingsgegevens van de
ouders/verzorgers in onze administratie op te nemen. De opleidingsgegevens gaan een
rol spelen in de bijdrage die wij als school ontvangen. Wij vragen daarom om deze aan
ons te verstrekken.

