a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

obs de bundeling
Lindenlaan 75
6241 BB BUNDE
043-364 69 91
info.bundeling@kom-leren.nl

Deze school is
aangesloten bij
Stichting kom Leren

Beste ouder(s), verzorger(s), voogd(en),
Na het invullen graag terugsturen naar bovenstaand adres, de envelop is al
geadresseerd én gefrankeerd! Het formulieren afleveren mag natuurlijk ook.
De meeste algemene gegevens zijn nodig voor het voeren van de gebruikelijke
schooladministratie. Deze algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingdossier
(naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc). De school is verplicht om een leerlingadministratie te voeren. Deze verzameling persoonsgegevens valt onder het
vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld:
testresultaten, observaties, afspraken uit leerling-besprekingen en zorgoverleg, resultaten
van specifieke begeleiding). Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het
vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven wordt verzameld in de
leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven.
We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed
mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te
kunnen bieden.
We zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het leerling- en zorgdossier alleen
binnen de school worden gebruikt en wanneer dit noodzakelijk is binnen het taakgebied van
het personeelslid.
Verder willen wij graag opmerken dat u niet verplicht bent de invulvelden zonder sterretje in
te vullen. Daarbij aantekenend dat deze informatie wel het beeld rondom het kind compleet
maakt en in die zin voor ons van belang/relevant kan zijn voor optimale begeleiding.
Hartelijke groet,
obs de bundeling
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Gegevens leerling
Achternaam*
Roepnaam*
Voornamen*


Geslacht*



man

vrouw

Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Geboorteland*
Nationaliteit*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*

Geheim

 ja

 nee

Uitwijknummer
Burgerservicenummer /
sofinummer*

De wet schrijft voor dat de ouders een officieel document
moeten overleggen zodat het juiste burgerservicenummer
vastgelegd wordt.

Gegevens vorige school / peuterspeelzaal of crêche
Naam school*
*

○ Basisschool

○ SBO

○ Peuterspeelzaal/kinderopvang

Adres
Postcode / Plaats*
Telefoon
Huidige groep*
Contactpersoon*
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Gegevens ouder / verzorger / voogd ( 1 )
Achternaam*

*

Voornamen*

*

Geboortedatum*

*

Geslacht*



Relatie tot kind*

 vader



man
 moeder

vrouw

 voogd

 anders

Burgerlijke staat
(ivm recht op informatie over de leerling)

Geboorteplaats

Geboorteland

Adres

#

Postcode/Woonplaats

#

E-mail
Thuis

Telefoon*

Mobiel

Werk

# indien afwijkend van adres leerling

Gegevens ouder / verzorger / voogd ( 2 )
Achternaam*
Voornamen*
Geboortedatum*
Geslacht*



Relatie tot kind*

 vader



man
 moeder

vrouw

 voogd

 anders

Burgerlijke staat*
(ivm recht op informatie over de leerling)

Geboorteplaats

Geboorteland

Adres

#

Postcode/Woonplaats

#

E-mail
Telefoon*

Thuis

Mobiel

Werk

# indien afwijkend van adres leerling
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Ondergetekende verklaart, dat ……………………………………...(naam en voornaam
leerling)


de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving op een andere school
stond ingeschreven.
 ja
 nee



voor het eerst op een basisschool wordt ingeschreven.

 ja



nee

Ondergetekende verklaart verder kennis te hebben genomen van de schoolgids.

Ouder / verzorger / voogd ( 1 )

Ouder / verzorger / voogd ( 2 )

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Veranderingen die plaatsvinden na invulling van dit aanmeldingsformulier dienen schriftelijk
aan de schoolleiding doorgegeven te worden.
GELIEVE OOK DE OUDERVERKLARING (ZIE VOLGENDE PAGINA’S) IN TE VULLEN,
TE ONDERTEKENEN EN MEE TE STUREN

Deze ruimte is
bestemd voor

Datum inschrijving :

groep:

de schooladministratie
Datum uitschrijving :
s.v.p. niet invullen
Vertrokken naar

:

 leerlingadministratiesysteem

 groepsleerkracht

 leerlingenkaart

 statistisch overzicht

 mutatieformulier leerplicht

 leerlingenlijst

 kennisgeving van inschrijving aan school van herkomst

 telefoonlijst

 kennisgeving van uitschrijving van school van herkomst
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OUDERVERKLARING VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET
LEERLINGGEWICHT

Deze ouderverklaring vraagt om het opleidingsniveau van de ouders om het gewicht van de
leerling te kunnen bepalen. Een basisschool komt in aanmerking voor extra middelen voor
leerlingen van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Aan kinderen van ouders
die een hoger opleidingsniveau hebben genoten dan twee jaar voortgezet onderwijs
(mavo,vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, havo of vwo dan wel de oudere
opleidingen (m)ulo,mms of hbs) wordt geen gewicht toegekend. Ouders, verzorgers en of
voogden zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen.
De verklaring dient de school beschikbaar te hebben voor controle op de juistheid van het
toegekende gewicht door de Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
wetenschap en moet daarom in de papieren administratie van de school worden bewaard.
De school zorgt er voor dat onbevoegden géén toegang hebben tot deze administratie.
Na invulling graag meesturen bij het aanmeldingsformulier.
Gegevens leerling
Sofinummer leerling

Naam leerling

Geboortedatum

Geslacht

Is er sprake van een éénoudergezin?

m

v

 ja



nee

Gegevens ouder/verzorger/voogd* (1)
Achternaam ouder (1)
Naam hoogst genoten
onderwijs of diploma
**

Diploma
behaald

Indien diploma niet behaald: aantal jaren genoten onderwijs binnen de
betreffende opleiding
Naam van de school waar diploma is gehaald
Plaats/land van de school waar diploma is
gehaald
Jaar waarin het diploma is gehaald
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 ja

 nee

Gegevens ouder/verzorger/voogd* (2)
Achternaam ouder (2)

Naam hoogst genoten
Diploma
onderwijs of diploma
behaald
**
Indien diploma niet behaald: aantal jaren genoten onderwijs binnen de
betreffende opleiding
Naam van de school waar diploma is gehaald

 ja

 nee

Plaats/land van de school waar diploma is
gehaald
Jaar waarin het diploma is gehaald

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord
dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger/voogd* (1)

Handtekening:

Datum:

Naam van ouder/verzorger/voogd* (2)

Handtekening:

Datum:

*
**

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

(In te vullen door de school)
Gewicht van de leerling
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