Aanmeldformulier
Bij deze gegevens geldt voor ons de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw informatieve gegevens wordt strikt
vertrouwelijk behandeld. Basisschool Werenfridus verzoekt u vriendelijk alle gegevens zo eerlijk en nauwkeurig
mogelijk in te vullen.

Gegevens leerling:
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Roepnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
In Nederland sinds
Geloofsovertuiging
Gezinssamenstelling
Plaats in de kinderrij
Burgerservicenummer
leerling

jongen / meisje *)

…. van ….

Voorschoolse opvang / school van herkomst:
ja / nee *) naam:
Peuterspeelzaal
adres:
plaats:
tel.nr.:
ja
/
nee*)
Kinderdagverblijf
naam:
adres:
plaats:
tel.nr.:
ja / nee*)
Basisonderwijs
naam:
adres:
plaats:
tel.nr.:
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

In te vullen door de school:
Datum
aanmelding
Eerste lesdag

Inschrijving bevestigd
op
Plaatsing in groep
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Gegevens ouder / verzorger / voogd 1 doorhalen wat niet van toepassing is.
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Roepnaam
man / vrouw *)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
geheim nummer
mobiel nummer
ja /nee *)
E-mail
Geboortedatum
Geboorteland
nationaliteit
vluchtelingenstatus
ja / nee *)
Thuistaal
Beroep
Geloofsovertuiging
Burgerlijke staat
gehuwd / geregistreerd partnerschap / gescheiden
/ samenwonend / eenoudergezin / co-ouderschap /
weduwe / weduwnaar / samengesteld gezin
Wettelijk gezag
ja/nee *)
Gegevens ouder / verzorger / voogd 2 *) doorhalen wat niet van toepassing is.
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Roepnaam
man / vrouw *)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummers
geheim nummer
mobiel nummer
ja /nee *)
E-mail
Geboortedatum
Geboorteland
nationaliteit
vluchtelingenstatus
ja / nee *)
Thuistaal
Beroep
Geloofsovertuiging
Burgerlijke staat
gehuwd / geregistreerd partnerschap / gescheiden
/ samenwonend / eenoudergezin / co-ouderschap /
weduwe / weduwnaar / samengesteld gezin
Wettelijk gezag
ja/nee *)
Bij afwezigheid ouder(s) / verzorger(s) waarschuwen:
Naam
Straatnaam en
huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer/mobiel
nummer
Huisarts:
Huisarts

naam:
plaats:
tel.nr.:
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geheim nummer
ja /nee *)

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren hierbij:
▪ De uitgangspunten en doelstellingen van de Basisschool Werenfridus, zoals
omschreven in de schoolgids en het schoolplan te respecteren.
▪ Akkoord te gaan met deelname van het kind aan alle normale bezigheden en
activiteiten op Basisschool Werenfridus zoals beschreven in het schoolplan, de
schoolgids en de jaarkalender.
▪ Via onze communicatie applicatie Parro actuele informatie te willen
ontvangen.
▪ Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle relevante informatie te
hebben verstrekt die van belang is voor het volgen van onderwijs op een
basisschool.
Ondergetekende(n),
Adres
Postcode en woonplaats
Naam van het kind
geeft / geven hierbij toestemming aan andere instanties of personen, om aan de directie
van de Basisschool Werenfridus alle informatie te verstrekken die de school nodig heeft voor
een goede beoordeling van de onderwijsbehoeften van bovengenoemd kind, zowel bij de
aanmelding als tijdens de schoolloopbaan als leerling van basisschool.
Plaats

Datum

Naam ouder / verzorger / voogd 1 *)

Naam ouder / verzorger / voogd 2 *)

Handtekening

Handtekening

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Hartelijk dank voor het invullen van dit aanmeldingsformulier. Zodra u een
bevestiging heeft ontvangen, staat uw kind bij ons ingeschreven.
Algemene toelichting:
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldingsformulier
toelating van de vermelde leerling op één van de scholen van SKO West-Friesland.
Verklaring school:
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen
ter inzage voor:
- de directie en team van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
*Neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit
aanmeldingsformulier.
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