“voorlopig” aanmeldformulier nieuwe leerling
Wij vragen u dit voorlopig aanmeldformulier volledig in te vullen en goed 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.



Bij gescheiden ouders moet adres van uw kind, gelijk zijn aan het adres waar uw kind bij de
Gemeente staat ingeschreven.
Om het BSN nummer te controleren dient u altijd bij de inschrijving het volgende mee te
nemen: Uitschrijfbewijs van de vorige school of, het document Kennisgeving BurgerServiceNummer (BSN) dat door
de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is, of een paspoort van het kind, of eigen
identiteitskaart van het kind.

Door medewerker van De Kruudwis in te vullen:
BSN nummer leerling komt overeen met officieel document: ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Dit is gecontroleerd door…………………………………….…….. (naam medewerker De Kruudwis)
Persoonsgegevens van uw kind
BSN
Roepnaam
Voorna(a)m(en)

Adresgegevens van uw kind
Straatnaam
Huisnummer
Postcode

Voorvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht

Woonplaats
O Man

O Vrouw

Geboortedatum
Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Telefoon thuis
Vader:
Mobiel
06-

Geheim O Ja O Nee
Moeder:
06-

Geheim O Ja O Nee

Extra telef.nr.

Geheim O Ja O Nee

E-mailadres
Naar bovenstaande e-mailadres wordt de digitale post van school gestuurd

Geboortegegevens van uw kind
Geboorteplaats
Geboorteland
Culturele
0 Nederlands
achtergrond
0 niet Nederlands
Gezinssituatie
Eenoudergezin
Geloof
Gedoopt
Thuistaal
Woont in COA
(Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers)

Woont in tehuis/ bij
pleeggezin/internaat

Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds

O Ja O Nee

Broer/zus
Naam

Geboortedatum

Broer/zus op school

Groep:

O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Ja O Nee
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Voorschoolse historie
Naam Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf
Adres
Woonplaats
Heeft uw kind een VVE indicatie?

O Ja O Nee

Voorschoolse historie (alleen invullen indien uw kind van andere basisschool komt)
Inschrijfdatum (datum 1ste schooldag)
Naam vorige school
Adres
Postcode woonplaats
Zat in groep
Komt in groep
Medische informatie
WA-verzekerd
O Ja O Nee
Zorgverzekeraar
Polisnummer
Naam huisarts
Telefoonnr. arts
Medicijngebruik
Diagnose
Medische info
Persoonsgegevens vader/verzorger
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Relatie tot kind
O vader O anders nl….…
Schoolpost
O Ja O Nee
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit

Persoonsgegevens moeder/verzorger
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Relatie tot kind
O moeder O anders nl….
Schoolpost
O Ja O Nee

Burgerlijke staat

Postcode
Straatnaam
Huisnummer
Woonplaats
Beroep
Vluchtelingenstatus
Geloof
Culturele
achtergrond

Burgerlijke staat

Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit

Adresgegevens (indien anders dan kind)

O Ja O Nee
0 Nederlands
0 niet Nederlands

Adresgegevens (indien anders dan kind)
Postcode
Straatnaam
Huisnummer
Woonplaats
Beroep
Vluchtelingenstatus
Geloof
Culturele
achtergrond
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Overige gegevens
Is uw kind door een instantie onderzocht?
Soort onderzoek
Is uw kind ambulant begeleid?
Heeft uw kind bijzondere zorg of onderwijs
begeleiding nodig?
Bijzonderheden

O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Ja O Nee

Opleidingsgegevens ouders/verzorgers (op school invullen)
Gegevens vader/verzorger
Voorletters en achternaam:…………………………………………………………….……………………………………………….
Opleiding gevolgd in: …………………………………………………………………..…………………………………………….….
o
o
o

U heeft een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven
U heeft een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse
opleiding dan kunt u dit hieronder ook aangeven.
Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan
bijlage 1 in

Categorie
Svp de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
0
1 maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk:
basisonderwijs/speciaal basisonderwijs/ voorgezet speciaal onderwijs.
0
2 maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte
leerweg:
Of maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs.
0
3 overig voortgezet onderwijs en hoger:
3 of 4 afgeronde leerjaren vmbo-gemengd, vmbo-T, mavo, havo, vwo, mbo,
hbo, wo-opleiding. Dus geen inburgeringcursus of andere cursussen.
Naam/type hoogst genoten onderwijs
Diploma behaald

O Ja O Nee

Indien nee, aantal jaren hoogst genoten
onderwijs

O 1 jaar
O 2 jaar

O 3 jaar
O 4 jaar

O 5 jaar
O 6 jaar

Naam en plaats van school
Gegevens moeder/verzorger
Voorletters en achternaam:………………………………………………………………………………………………..……….
Opleiding gevolgd in: ……………………………………………………………………………………….…………………….….
o
o
o

U heeft een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven
U heeft een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse
opleiding dan kunt u dit hieronder ook aangeven.
Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan
bijlage 1 in
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Categorie
Svp de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
0
1 maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk:
basisonderwijs/speciaal basisonderwijs/ voorgezet speciaal onderwijs.
0
2 maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte
leerweg:
Of maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs.
0
3 overig voortgezet onderwijs en hoger:
3 of 4 afgeronde leerjaren vmbo-gemengd, vmbo-T, mavo, havo, vwo, mbo,
hbo, wo-opleiding. Dus geen inburgeringcursus of andere cursussen.
Naam/type hoogst genoten onderwijs
Diploma behaald

O Ja O Nee

Indien nee, aantal jaren hoogst genoten
onderwijs

O 1 jaar
O 2 jaar

O 3 jaar
O 4 jaar

O 5 jaar
O 6 jaar

Naam en plaats van school
Dit aanmeldformulier moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?
 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
 In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.
Ondergetekende verklaart:
 dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hij/zij ermee instemt dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd;
 dat deze leerling in de zes maanden voorafgaande aan de inschrijvingsdatum niet ingeschreven
stond en ook nu niet ingeschreven staat bij of onderwijs volgt aan een andere school (alleen
indien de leerling nog 4 jaar moet worden);
 in te stemmen met overdracht van informatie vanuit de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, de
buitenschoolse opvang of een andere instelling die het kind bezocht voordat hij/zij 4 jaar werd;
 ermee akkoord te gaan dat ten behoeve van de begeleiding van het kind informatie mag worden
ingewonnen bij en gegeven aan externe begeleidingsinstanties en onderzoeksinstanties.
 er geen bezwaar tegen te hebben dat van uw kind incidenteel foto- of videoopnames worden
gemaakt voor bijvoorbeeld PR, de website of in de ballonnenkrant (info-blad).
Indien een leerling afkomstig is van een andere school, is hij/zij formeel pas ingeschreven
nadat voldaan is aan de volgende voorwaarden:







er is een onderwijskundig rapport van de school van herkomst en
er is een uitschrijvingverklaring van de school van herkomst en
deze schriftelijke informatie komt overeen met de informatie die de ouders/verzorgers bij
inschrijving hebben verstrekt.
na invullen en inleveren van het aanmeldformulier volgt een onderzoekperiode van max.10
weken. In deze periode wordt onderzocht of de school van aanmelden kan voldoen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling die aangemeld is. Is het advies positief dan volgt een officiële
inschrijving.
de inschrijving is definitief na het ondertekenen van het inschrijfformulier (door beide ouders)
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Bij het verwerken van bovenstaande gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Voorkeur plaatsing bij vriendje of vriendinnetje
Hieronder kunt u de namen invullen van één of twee leeftijdsgenootjes bij wie uw kind graag in de
groep zou willen komen. Wij zullen ons uiterste best doen om in elk geval één verzoek te honoreren.
(dit is alleen voor kinderen die voor het eerst naar school gaan)
Naam: …………………………………………………………………….
Naam: ……………………………………………...…………………..

Dit aanmeldformulier dient door beide ouders ondertekend te worden.
Vader/verzorger
Moeder/verzorger
Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

Ons adres is: Bs de Kruudwis, Klaproos 21, 5803 HE Venray 0478-582974

In te vullen door de administratie van De Kruudwis
Datum 1e schooldag: ________________

geplaatst in groep:________

Leerling-gewicht: ______________
Paraaf directeur
Formulier gaat na ondertekening altijd ter controle naar de directeur.
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Bijlage 1: Deze bijlage alleen invullen indien u een opleiding in het buitenland
heeft gevolgd.
Alleen invullen indien u een opleiding in het buitenland hebt gevolgd en de opleiding niet te
vergelijken is met de eerder genoemde opleidingen behorend bij de 3 categorieën.
Gegevens vader/verzorger
Voorletters en achternaam:……………………………………………………….……………………………………….
a. Land waarin de opleiding is gevolgd ………………………………………………………………………
b. Naam van de opleiding …………………………………………………………………………………………….
c. Het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs,
beroepsonderwijs) ……………………………………………………………………………………………………
d. Duur van de opleiding in aantal leerjaren/klassen ………………………………………………..
e. Laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd …………………………………………………
f. Het totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6 e levensjaar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
g. Zijn er diploma’s/bewijsstukken aanwezig? Ja / Nee
Gegevens moeder/verzorger
Voorletters en achternaam:………………………………………………………………….…………………………….
a. Land waarin de opleiding is gevolgd ………………………………………………………………………
b. Naam van de opleiding …………………………………………………………………………………………….
c. Het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs,
beroepsonderwijs) ……………………………………………………………………………………………………
d. Duur van de opleiding in aantal leerjaren/klassen ………………………………………………..
e. Laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd …………………………………………………
f. Het totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6 e levensjaar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
g. Zijn er diploma’s / bewijsstukken aanwezig?
Ja / Nee

O Vader/verzorger

O Moeder/verzorger

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening
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