Aanmeldingsformulier RKBS De Paradijsvogel
Wij vragen u alles in te vullen en goed te letten op de spelling van de voor- en achternaam van uw
kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, want de
namen in onze administratie worden daarmee vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de
overheid.

Gegevens met betrekking tot het kind:
BSN nummer
Achternaam
Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Geslacht

□ M

□ V

Geboortedatum
Geboorteplaats + geboorteland
Thuistaal, anders dan Nederlands:

Nationaliteit
In Nederland woonachtig sinds
Staatnaam / huisnummer
Postcode / Woonplaats

Groep:
Aanmelden voor groep

Broers en/ of zussen reeds ingeschreven op
deze school?

Schooljaar:
□ Nee
□ Ja:

□ Nee
□ Ja:
Heeft uw kind hiervoor een
kinderdagverblijf / crèche/ gastouder bezocht?

Instelling:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
□ Nee
□ Ja

Heeft uw kind deelgenomen aan een
voor- of vroegschools (taal)programma?

Naam programma:
Aantal dagdelen per week:
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□ Nee
□ Ja
Heeft uw kind hiervoor een andere school
bezocht/ staat uw kind ingeschreven bij een
andere school?

Naam school:
Telefoonnr:
Plaats:
Naam contactpersoon:

□ Nee
□ Ja
Ja, vanwege:
□ Lichamelijke beperking, nl:
□ Visuele beperking, nl:
□ Auditieve beperking, nl:
Heeft uw kind extra ondersteuning gehad of
krijgt uw kind momenteel extra ondersteuning?

□ Ontwikkelingsstoornis, nl:
□ Medische zorg, nl:
□ Logopedie
□ Fysiotherapie
□ IQ onderzoek
□ Anders:

Toelichting:
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Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam en voorletter(s) van
verzorger 1
Geslacht

□ M

□ V

Relatie tot het kind
□ Nee

Ouderlijk gezag

□ Ja

mobiel:

Telefoonnummer

werk:

E-mail adres
Naam en voorletter(s) van
verzorger 2
Geslacht

□ M

□ V

Relatie tot het kind
□ Nee

Ouderlijk gezag
Telefoonnummer werk / mobiel

□ Ja

mobiel:

werk:

E-mail adres

Andere informatie waar de school van
op de hoogte moet zijn

Ouderverklaring
Ik verklaar/wij verklaren, dat de op dit formulier vermelde gegevens juist zijn. Indien u uw kind
vroegtijdig aanmeldt, vertrouwen wij er op dat u relevante gegevens, die voor ons van belang zijn
voor de optimale begeleiding van uw kind, aan ons doorgeeft. Het niet of onjuist vermelden of het
achterhouden van belangrijke zaken, kan voor De Paradijsvogel reden zijn uw kind niet in te
schrijven op school.
Verder verklaar ik/verklaren wij, kennis te hebben genomen van de beschikbare informatie met
betrekking tot RKBS De Paradijsvogel. Deze informatie vindt u op de schoolsite en in de schoolgids.
Tevens geef ik/ geven wij toestemming om informatie op te vragen bij de (opvang)organisatie die uw
kind heeft bezocht.
Eveneens geef ik/ geven wij toestemming dat aan organisaties die zorgen voor (digitale)
leerstofprogramma’s gegevens van mijn kind mogen worden uitgewisseld.
Tot slot geef ik/ geven wij toestemming om gegevens van uw kind uit te wisselen met een eventueel
volgende basisschool of de gekozen school voor voortgezet onderwijs.
Deze ouderverklaring moet worden ondertekend door 1 van de ouder(s)/verzorger(s)
Naam: _________________________________

Datum: ________________________

Handtekening:

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Alle gegevens worden zeer vertrouwelijk en volgens de Wet op de Privacy behandeld.
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