Datum voorlopige inschrijving
Gegevens leerling
achternaam
voorvoegsel
voornamen
roepnaam
geboortedatum
geboorteplaats
BSN-nummer
geslacht
m/v
éénoudergezin
ja/nee
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
mobiel nummer
telefoonnummer (i.g.v. nood)
arts
telefoonnummer arts
e-mail (versturen weekbrief)
Gegevens vorige school/psz
naam
brinnummer
datum inschrijving
adres
postcode
plaats
telefoonnummer
Mijn kind stond in de periode voor bovengenoemde inschrijfdatum wel/niet ingeschreven op een Nederlandse
school
Gegevens ouders/verzorgers
verzorger 1
verzorger 2
naam en voorletters
voornaam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
geboortedatum
burgerlijke staat
geboorteland
nationaliteit
hoogst genoten opleiding
diploma
ja/nee
ja/nee
indien nee: aantal jaren opl.
naam school van opleiding
plaats/land van opleiding
jaar waarin diploma behaald
beroep/werkzaam geweest
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Denkt u bij het inleveren van het inschrijfformulier aan:
- kopie van officieel document met daarop sofinummer van uw zoon/dochter
(kennisgeving burgerservicenummer belastingdienst, eigen paspoort van de leerling, eigen
identiteitskaart leerling of uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie)
- (eventueel) schoolmelk aanmeldformulier

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Tevens geeft ondergetekende aan akkoord te gaan met het plaatsen van eventuele foto’s van zoon/dochter op
de website van de school www.obsonderdewieken.nl
verzorger 1

verzorger 2

naam
datum
Handtekening

Ondergetekende verklaart geen bezwaar te hebben tegen onderstaande:
- Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo ’n geval zal de school altijd contact met u
of met een andere, door u aangewezen, persoon opnemen. Een enkele keer komt het voor dat u of deze
personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de leraar een zorgvuldige afweging
maken of uw kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Als u met het bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen.
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
naam:
____________________________________
geboortedatum:
____________________________________
adres:
____________________________________
postcode + plaats
____________________________________
Naam ouder(s) /verzorger(s):
telefoon thuis:
telefoon werk:
naam huisarts:
telefoon:

_____________________________

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s) / verzorger(s) niet te bereiken zijn:
naam:
_____________________________
telefoon thuis:
_____________________________
telefoon werk:
_____________________________
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
• Medicijnen:
• Ontsmettingsmiddelen:
• Smeerseltjes tegen bijvoorbeeld insectenbeten:
• Pleisters:
• Overig:
Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn:
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__________________________________________________________________________________ ________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie? Het is zeer belangrijk dat deze
gegevens actueel zijn.
Verder heeft ondergetekende geen bezwaar tegen het plaatsten van multimedia van zijn/ haar kind op de
website van odbs. Onder de Wieken.
Mijn kind kan zelfstandig naar het toilet
Mijn kind kan zichzelf aan- en uitkleden
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ja/ nee
ja/ nee

