aanmeldingsformulier
Teresiaschool
Wilhelminastraat 6
5141 HK Waalwijk
tel: 0416 - 563668
e-mail: info@teresiaschool.nl
onderstaand blok DOOR SCHOOL in te vullen.

naam leerling

:

eerste werkelijke schooldag

:

geplaatst in groep

:

paraaf invoering lln. administratie

:

kopie ID-kaart aanwezig?

: JA / NEE

Kopie zorgpas aanwezig?

: JA / NEE

Kanjerovereenkomst aanwezig?

: JA / NEE

Formulier gewichtenregeling ingevuld ?

: JA / NEE

datum vertrek

:

vertrokken naar school

:

GRAAG INVULLEN MET BLOKLETTERS !!

Informatie over de ouders / verzorgers:
verzorger 1

verzorger 2

vader / moeder / verzorger / voogd

vader / moeder / verzorger / voogd

Ja / Nee

Ja / Nee

Achternaam (meisjesnaam)
Voorvoegsels
Voornaam
Voorletters
Geslacht M / V
Relatie tot kind
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Beroep
Hoogst genoten opleiding met
diploma
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Burgerlijke staat
IBAN-nummer
E-mailadres
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim ?
Postcode en Plaats
Straat en huisnummer
Naam/ relatie kind in noodgeval
Telefoonnummer in noodgeval

(bij weging 0,3 het formulier
gewichtenregeling laten invullen)

Opleidingscategorie

0 basisonderwijs of (v)so-zmlk

0 basisonderwijs of (v)so-zmlk

0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

0 overig vo en hoger

0 overig vo en hoger

Gezinssamenstelling:
kind 1
jongen / meisje
geb.dat:

kind 2
jongen / meisje
geb.dat:

Plaats van het kind in het gezin:

1

kind 3
jongen / meisje
geb.dat:

2

3

kind 4
jongen / meisje
geb.dat:

4

5

kind 5
jongen / meisje
geb.dat:

aankruisen wat van toepassing is)

Informatie over het kind:

GRAAG INVULLEN MET BLOKLETTERS !!!

Achternaam
Voorvoegsels
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht

Man / vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservice nummer
Onderwijsnummer
Geboorteland (tbv CFI)
Datum per wanneer in Nederland
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
Geloof
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (land)
VVE indicatie?

Ja / nee / onbekend

Naam VVE-programma

Peuterplein / Piramide / Startblokken / Ko Totaal / Ander programma

Indien afkomstig van andere school
School van herkomst - naam
School van herkomst - plaats
Welke groep laatst bezocht?
Volgt onderwijs sinds (datum)
onderwijssoort
Huisarts en medisch
Achternaam huisarts
Naam huisartsenpraktijk
Adres
Woonplaats
Verzekeringsmaatsch. ziektekosten
Polisnummer
Medicijn gebruik
Indien ja, welke medicijnen
Allergie
Hoe te handelen bij allergische
reactie?
Producten die het kind niet mag eten
of drinken
Overige medische informatie?

Ja / Nee
Voorschrift ……….per ………

De school verstrekt aan de ouders een lijst met namen / adressen / telefoonnummers van de
klasgenoten van hun kind(eren). Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens op deze lijst worden
opgenomen ? ja / nee
(Bij een geheim telefoonnummer worden alleen naam en adres op de klassenlijst vermeld.)
De volgende vragen zijn van belang om vast te stellen hoeveel leerkrachten er aan de school
verbonden mogen zijn. Wij beseffen dat sommige vragen een inbreuk zouden kunnen betekenen
op uw privacy. Toch zijn de antwoorden voor ons erg belangrijk. Wij vragen u dan ook dringend
deze vragen te beantwoorden. De school gaat zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Overige vragen:
Bent u bereid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen? (zie ook de schoolgids):
ja / nee
Hebt u er bezwaar tegen als uw kind op de foto staat van de website van de school?
ja/ nee
Kunt u zich conformeren/ vinden in de Kanjerovereenkomst?
ja/ nee
TEKST ARTIKEL 7 VAN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WPO:
a) Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
b) Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens
uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet
bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:
(bijvoorbeeld indien u opmerkingen heeft m.b.t. een dieet van uw kind of als u bepaalde medische
gegevens die van belang zijn voor een goede begeleiding van uw kind, kwijt wilt)

VERKLARING:

De heer / mevrouw _____________________ verklaart, dat de hiervoor vermelde gegevens juist
zijn, en onderschrijft de katholieke identiteit van de school.

Waalwijk, ________ - __________ - __________ (datum)

Handtekening ouder(s):

