Aanmeldingsformulier
Fijn dat u ervoor hebt gekozen om uw
zoon/dochter aan te melden op onze school.
Om de inschrijving op een goede manier te
kunnen verwerken hebben we diverse
gegevens nodig.
Wilt u daarom dit formulier zo volledig mogelijk
invullen?

Zie voor meer informatie over de school:

www.johan-frisoschool.nl

Personalia leerling
Achternaam
De naam van het kind moet precies overeenkomen met het bevolkingsregister. Dat is van belang, omdat onze
administratie wordt vergeleken met de officiële gegevens via een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Voornaam/-namen

☐ Meisje ☐ Jongen

Roepnaam
Geboortedatum
BSN

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

Land van herkomst

☐ n.v.t.
☐ n.v.t.

Datum in Nederland
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit

☐ n.v.t.

Thuistaal

Hier het adres invullen waar het kind volgens de Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven

Straat/huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geheimadres

Wij hebben voorkeur voor plaatsing op locatie:

☐ Nee ☐ Ja

☐ Noord

☐ Zuid

NB: bij dit aanmeldformulier hoort een bijlage met vragen over de kind-kenmerken, medische geschiedenis enz. Deze
bijlage ontvangen we graag tegelijk met dit inschrijfformulier retour (of zo spoedig mogelijk na de 3e verjaardag)!

Gegevens vorig onderwijs
Bij inschrijving voor groep 1:

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

(naam)

VVE indicatie

☐ n.v.t.

VVE programma

☐ n.v.t.

VVE duur (maanden)

☐ n.v.t.

Bij tussentijdse inschrijving:

1–2–3–4–5–6–7–8

Plaatsing in groep

(omcirkelen)

Per wanneer op de Johan Frisoschool
Eventuele school van herkomst

☐ n.v.t.

Plaats school van herkomst

☐ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jjjj)

☐ n.v.t.

Broers en zussen
Naam:

Geboortedatum:
☐ Zelfde school
☐ Zelfde school
☐ Zelfde school

Noodnummers
Het veld 'noodnummers' wordt gevuld met extra nummers (bv opa/oma of kennissen), voor het geval de
vader of moeder niet te bereiken zijn. Ouders worden altijd eerst gebeld indien nodig.
Nummer

Naam (en toelichting, bv opa/oma)

Evt. toelichting, bv op welke dagen

Medische gegevens
Naam Huisarts
(van de Wageningse huisartsen zijn de contactgegevens bij ons bekend)

Allergieën
Medicijnen
Overige toelichting
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Personalia verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters

☐ Mevrouw ☐ Heer

Relatie tot kind
Geboortedatum **

(bv. moeder/vader)

Geboorteland
Telefoonnummer

Geheim ☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer

Geheim ☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer (werk)

Geheim ☐ Nee ☐ Ja

e-mailadres
Wettelijk verzorger

☐ Nee ☐ Ja
Adres indien dit afwijkend is van de leerling

Straat/huisnr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Geheim adres ☐ Nee ☐ Ja
Geheim ☐ Nee ☐ Ja

Personalia verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters

☐ Mevrouw ☐ Heer

Relatie tot kind
Geboortedatum **

(bv. moeder/vader)

Geboorteland
Telefoonnummer

Geheim ☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer

Geheim ☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer (werk)

Geheim ☐ Nee ☐ Ja

e-mailadres
Wettelijk verzorger

☐ Nee ☐ Ja
Adres indien dit afwijkend is van de leerling

Straat/huisnr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Geheim adres ☐ Nee ☐ Ja
Geheim ☐ Nee ☐ Ja

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult.
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Heeft u aanwijzingen dat er sprake kan zijn van leerproblemen en/of
gedragsproblemen bij uw kind (nu of in de toekomst)?

☐ Nee ☐ Ja

Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs. Als uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig heeft, dan
kunt u het wel bij ons aanmelden. In het belang van uw kind en het onderwijs op school zal dan goed onderzocht
worden of wij in staat zijn om de benodigde extra ondersteuning te bieden. In het kader van Passend Onderwijs en
afspraken die daar bij horen, kan besloten worden tot een proefplaatsing en daarna, afhankelijk van de bevindingen,
besloten worden of definitieve plaatsing mogelijk is. Uiteraard betrekken we bij onze afweging ook beschikbare
relevante observatie- en/of onderzoeksgegevens. Indien wij besluiten om een leerling niet te plaatsen, dan wordt u
ondersteuning geboden om een school te vinden, die geschikt is voor uw kind.

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind
Wanneer uw kind op school komt krijgt u toegang tot een app. Daarmee kunt u o.a. aangeven of u
toestemming geeft voor gebruik van foto’s waarop uw kind staat. Via het ouderportaal kunt u controleren (en
doorgeven) of de in de administratie opgenomen gegevens van uw kind en uzelf (nog) juist zijn.

Aanvullende opmerkingen:

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.
Ondergetekenden verklaren dat zij de schoolgids hebben ingezien (zie op onze website) en de uitgangspunten
van de school respecteren.
Zij verklaren ook dat hun zoon/dochter niet op twee scholen tegelijk staat ingeschreven en dat zij trachten de
vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Zij geven toestemming voor vervoer per auto bij door de school georganiseerde activiteiten.

Deze ouderverklaring dient ondertekend te worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?
• Als er sprake is van co-ouderschap ondertekenen beide ouders.
• In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat/gaan ermee
akkoord dat de gegevens gecontroleerd kunnen worden door het ministerie.

Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam
Datum

Handtekening
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