AanmeldInformatieformulier

Frans ten Boschschool

franstenbosch@paraatscholen.nl

* svp aankruisen wat van toepassing is

** niet verplicht om in te vullen

Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen voluit
Roepnaam
Andere naam hanteren dan de officiële naam? Zo ja, welke?
Geslacht *

Man

Vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

BSN/(burgerservice
nummer van kind)

Nodig voor uitwisseling gegevens met de Dienst Uitvoerend Onderwijs
(DUO) is wettelijk verplicht

1e Nationaliteit

2e Nationaliteit

Bijzonderheden **
(zoals allergieën),
voeg eventueel aparte
bijlage toe

** niet verplicht om in te vullen

Alleen invullen indien de leerling van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf komt
Naam PSZ of KDV

VVE deelname *

Zo ja, duur VVE in
maanden

Zo ja, naam VVE
programma

Ja

Nee

Ja
Nee De school contact mag opnemen met school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, waar kind geplaatst is of geplaatst is geweest,
om informatie in te winnen en deze gegevens te gebruiken en/of op te nemen in het leerlingvolgsysteem. NB bij VVE is dit wettelijk verplicht.

Alleen invullen indien de leerling van een andere basisschool komt
Naam school

Groep

Plaats school
Volgt basis-onderwijs
sinds

Gezinsgegevens
Naam noodnummer.
(oma/opa/oppas/…)

Naam huisarts

Noodnummer (Tel)

Tel.nr. huisarts

Woonadres kind
(meestal) bij
Al meer broers/
zussen op deze
school?

Vader
Ja

Moeder

Anders
Nee

Eénoudergezin?

Ja

Nee

Eventueel
afwijkend adres bij
gemeente (GBA)

Namen van
broertjes/zusjes**
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Gegevens
ouder(s)/
verzorger(s)

Ouder/verzorger 1, is (eerste) woonadres kind

Ouder/verzorger 2

Achternaam
Voornamen
Relatie tot kind *

Vader

Wettelijk
vastgesteld
ouderlijk gezag

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Moeder

Anders

Vader

Moeder

Anders

Geboorteland
Telefoon mobiel
E-mailadres
Adres
Postcode +
Woonplaats
Geheim adres *
Telefoon thuis
Geheim nummer *

U ontvangt van de directeur een ontvangstbevestiging van het aanmeld-informatieformulier. Mocht de directeur
besluiten om de aanmelding aan te houden dan zal hij/zij dat in de ontvangstbevestiging meedelen.
Het aanmelden kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet op passend onderwijs:
• Alle scholen hebben zorgplicht na aanmelding
• De aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen
Vanaf datum ontvangstbevestiging hebben we zes weken de tijd om te onderzoeken en te beslissen of we uw kind
op onze school plaatsen. Als dat niet mogelijk blijkt, moeten we samen met u zorgen voor een andere, meer
passende onderwijsplek. Als er extra informatie nodig is, kunnen we de periode één keer met vier weken
verlengen. Onder het kopje ‘een aanmelding aanhouden’ staat de procedure precies aangegeven.
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Een aanmelding ‘aanhouden’
De ouder(s)/verzorger(s) en de directeur van de school maken de volgende afspraken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouder(s)/verzorger(s) hebben aangegeven hun zoon/dochter voor deze basisschool aan te willen melden.
De aanmelding wordt aangehouden om op een later (beter) moment te onderzoeken of de aansluiting
op de school passend is.
De onderzoeksperiode van zes weken gaat niet in. De ontvangstbevestiging van het aanmeldinformatieformulier staat garant voor een juiste afhandeling van de aanmelding binnen een wat meer
passende termijn.
De aanmelding wordt aangehouden tot de datum:
Ouder(s)/verzorger(s) en directeur maken afspraken over het uitwisselen van verdere informatie om tot
een goede besluitvorming te komen (bijv. onderzoeken, observaties, e.d.).
Op de afgesproken datum hebben ouder(s)/verzorger(s) en directeur een gesprek om de laatste, meest
actuele informatie over de ontwikkeling van het kind door te nemen.
Op de afgesproken datum start ook de periode van zes (eventueel plus vier) weken om te komen tot een
passende plek in het onderwijs.
De directeur verbindt zich aan deze afspraak en kan in de tussenliggende periode de aanmelding niet
ongedaan maken.

Ik verklaar/wij verklaren hierbij dat de op dit aanmeld- informatieformulier vermelde gegevens juist zijn
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Handtekening

Verklaring school
De gegevens van 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.
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