Aanmeldingsformulier
Basisschool De Peppel
Voor u ligt het aanmeldformulier voor leerlingen die aangemeld worden op één van de zeven scholen
ressorterend onder ‘Stichting Uniek’.
U kunt dit formulier invullen en afgeven bij de directeur van de school.
Wij zijn blij met uw keuze voor onze school en dragen er zorg voor dat uw kind na afloop van zijn
basisschooltijd goed uitgerust met kennis en vaardigheden de stap kan maken naar het
vervolgonderwijs.
Veel, voor u belangrijke informatie, staat beschreven in de schoolgids van de school. Deze kunt u
vinden op de website van de school (www.depeppel.nl).
Wij wensen uw kind een fijne basisschooltijd toe op BS De Peppel.

Personalia leerling
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

M/V

Geboortedatum

(dd-mm-jjjj)

Geboorteplaats
Burgerservicenummer
(BSN) s.v.p. kopie toevoegen
Nationaliteit
Land van herkomst
Datum in NL

(dd-mm-jjjj)

Gezindte
VVE deelname

Ja / nee

Naam VVE programma
Broers / zussen op school
Gegevens School / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf waarop uw kind eerder was ingeschreven
Waar hierna school*) genoemd wordt, dient gelezen te worden: school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

O Nee, de leerling heeft niet in de afgelopen 6 maanden voorafgaande aan de eerste schooldag op
deze school op een andere school*) ingeschreven gestaan.
O Ja, de leerling heeft in de 6 maanden voorafgaande aan de eerste schooldag op deze school op
een andere school*) ingeschreven gestaan.
Naam van de school*)
Plaats
Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

M/V

M/V

Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorletters / roepnaam
Geslacht
Relatie tot het kind

Geboortedatum

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

Verzorger 1
O basisonderwijs of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo of hoger
Ja / nee

Verzorger 2
O basisonderwijs of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo of hoger
Ja / nee

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

Ja / nee

Ja / nee

Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerservicenummer (BSN)
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Beroep

Genoten opleiding
Opleidingscategorie
Diploma behaald
Burgerlijke staat
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
E-mailadres
Datum in NL
Voert wettelijk gezag over
het kind
Huisarts en medisch
Naam huisarts
Plaats
Telefoonnummer
Medicijn gebruik

Ja / nee

Indien ja, welk medicijn(en)
Waarschuwen bij afwezigheid ouders
Naam
Plaats
Telefoonnummer
Relatie tot het kind
Voor gescheiden ouders
Bij wie woont de leerling?
Hoe is de samenstelling van het gezin op dit moment?
Is er een Ouderschapsplan?

Ja / nee

Naam/voorletters:
Wordt het ouderlijk gezag met een andere partner
gedeeld? Zo ja, graag hiernaast de gegevens van de
andere partner invullen.
Geslacht: M / V

Ouderverklaring
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s)
• dat dit aanmeldingsformulier op correcte wijze en naar waarheid is ingevuld;
• dat de aan u gevraagde informatie mag worden opgenomen in een geautomatiseerd
systeem, dat uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de eigen schooladministratie en
voor het verstrekken van gegevens aan daartoe bij de wet bevoegde instanties.
• dat, indien van toepassing, het "overdrachtsformulier" van de peuterspeelzaal vóór of direct
na de eerste schooldag wordt afgegeven aan de leerkracht van het kind en dat er geen
bezwaar is dat informatie ingewonnen wordt bij de vorige school of peuterspeelzaal;
• dat u akkoord gaat met het feit dat, bij komst van een andere basisschool, het kind pas wordt
ingeschreven, nadat het volledig ingevulde leerlingendossier is ontvangen;
• dat u akkoord gaat met bespreking van het kind door het zorgteam van de school. Dit team
geeft een begeleidingsadvies aan de leerkracht en ouders;
• dat u de identiteit van de school, zoals die verwoord is in de schoolgids, respecteert;
• dat u bereid bent de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te voldoen;
• dat u toestemming geeft voor gebruik van fotomateriaal van uw kind voor gebruik op
bijvoorbeeld de website van de school.

Verklaring toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens schooluren ziek wordt. In zo’n
geval zal de school contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) of met een andere, door hen
aangewezen persoon.
Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet,
dan zal de groepsleerkracht een zorgvuldige afweging maken of een arts geconsulteerd moet worden.

Mijn kind is overgevoelig / allergisch voor de volgende zaken
0 medicijnen, te weten:
0 ontsmettingsmiddelen, te weten:
0 smeerseltjes, te weten:
0 pleisters
0 overig, te weten:

Opmerkingen /aandachtspunten

Ondertekening
Handtekening verzorger 1:

Handtekening verzorger 2:

Datum:

Datum:

