obs De Tuimelaar
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E tuimelaar@o2a5.nl
W www.obsdetuimelaar.org

AANMELDFORMULIER
De vetgedrukte velden zijn verplicht.

PERSOONLIJKE GEGEVENS LEERLING
Achternaam

Land

Tussenvoegsel

Adres & huisnr.

Roepnaam

Postcode

Voorna(a)m(en)

Woonplaats

Geslacht

 Man

 Vrouw

Telefoon thuis

Geboortedatum

Geheim

Geboorteplaats

Datum in Nederland

BurgerServiceNummer (BSN)

Land van herkomst
1

Eerste nationaliteit

 adres

 telefoonnummer

Tweede nationaliteit

Toelichting BSN- en onderwijsnummer:
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van
de leerling nodig. Wanneer de leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer
gebruikt.

MEDISCHE GEGEVENS LEERLING
Huisarts

Zorgverzekeraar

Plaats huisarts

Persoonlijk polisnummer

Telefoon huisarts
Medicatie
Allergie(ën)

GEGEVENS VORIG ONDERWIJS
VVE-programma

 Nee

 Ja

Naam vorige basisschool

Naam VVE-programma

Plaats vorige basisschool

KDV / PSZ

Huidig leerjaar
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GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

 heer

 heer

Achternaam
Tussenvoegsel
Roepnaam
Voorletter(s)
Aanhef

 mevrouw

 mevrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Hoogst genoten opleiding
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer werk
Contact e-mail
Relatie tot leerling
Wettelijk gezag

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Thuistaal / -talen
Adres indien afwijkend van leerling
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Geheim

 adres

 telefoonnummer

GEZINSSAMENSTELLING

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Ouders

 gehuwd  samenwonend

 adres

 telefoonnummer

 vader / moeder overleden

 gescheiden*
Leerling woont bij

 beide ouders

 vader

 moeder

 pleeggezin
 anders, t.w.
*Correspondentie mag naar
beide ouders

 Ja

 Nee; graag een gerechtelijk besluit overleggen.
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BROERS EN ZUSSEN
Naam

Geboortedatum

Zelfde school
 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

NOODNUMMERS
Naam

Telefoon

Relatie tot kind

TOESTEMMING VOOR GEBRUIK BEELDMATERIAAL LEERLING
Aan het begin van ieder schooljaar vragen we opnieuw uw toestmming voor het gebruik van beeldmateriaal.
Wilt u tussentijds uw toestemming wijzigen, dat kan! Meldt dit bij de leerkracht van uw kind, de directie of de
administratie, dan wordt dit aangepast in het leerlingdossier.
Beeldmateriaal op schoolapp & website achter inlog

 geen toestemming

 toestemming

Beeldmateriaal ten behoeve van PR, zoals in flyers,
schoolgids, krant etc.

 geen toestemming

 toestemming

Beeldmateriaal voor onze social media kanalen

 geen toestemming

 toestemming

Dit is een beschermde omgeving waar alleen ouders/
verzorgers in kunnen met een inlog.

Als we een foto willen plaatsen, vragen we u altijd eerst nog om
toestemming.

Het gebruik van beeldmateriaal voor onze social media
kanalen.

OUDERVERENIGING
De Tuimelaar heeft een actieve oudervereniging, die ieder schooljaar diverse activiteiten organiseert
voor de leerlingen van de school. U kunt hierbij denken aan het sinterklaasfeest, de schoolreis, de school
versieren passend bij een thema, een ontbijt of het zomerfeest. Zij kunnen dit echter niet organiseren zonder
een financiële bijdrage. Ieder schooljaar krijgt u van de penningmeester een verzoek om uw vrijwillige
ouderbijdrage over te maken. U kunt de bijdrage ook in 3 termijnen betalen via automatische incasso.
Met de aanmelding van uw kind wordt u - als ouders/verzorgers - automatisch lid van de oudervereniging.
In de bijlage treft u het formulier van de oudervereniging aan, waarop u kunt aangeven of u de vrijwillige
bijdrage per factuur of via automatische incasso wilt voldoen. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en samen met dit formulier - in te leveren op school.
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AANVULLENDE OPMERKINGEN

VERKLARING SCHOOL
De gegevens op dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht
op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

ONDERTEKENING
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

IN TE VULLEN DOOR SCHOOL
Plaatsing in groep

Formulier ontvangen
Wenperiode

 Ja

 Nee

1e schooldag leerling

Intakeformulier

 Ja

 Nee

Controle persoonsgegevens

 Ja

 Nee

Machtigingsformulier OV

 Ja

 Nee

OKR opvragen

 Ja

 Nee

 Midden-Amerika

 Evenaar

 Zuid-Amerika

 Afrika

 Oceanië

 Antarctica

 Noord-Amerika

 Europa

 Azië

 Noordpool

Leerjaar

OKR ontvangen
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