Nicolaas Beetsschool - Christelijke School voor Basisonderwijs
Sportparklaan 3, 2103 VR Heemstede, Tel. 023-5286244 E-mailadres: info@nicolaasbeetsschool.nl

Aanmeldingsformulier
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

_________________________
_________________________
_________________________
M/V

Voorvoegsel(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Adres:
Postcode
Telefoon:
BSN Nummer

__________________________________________
_______ Woonplaats: _______________________
__________________________________________
__________________________________________

________________
________________
________________
________________

Geheim: ja/nee *)
Geheim: ja/nee *)

Gezinssamenstelling: Aantal kinderen_____ Plaats van het kind in het gezin: 1e, 2e, 3e, 4e
Godsdienst:
__________________________________________
Nationaliteit:
__________________________________________
Thuis wordt met het kind de volgende taal/talen gesproken:
___________________
Huisarts:
____________________________ Tel.
___________________
Eventuele medische informatie over het kind:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Gegevens ouders/verzorgers:
Naam verzorger 1: ____________________
M/V Voorletters: _________________
Geboorteland:
____________________
Nationaliteit: _____________________
Beroep:
____________________
Opleiding:
_____________________
Godsdienst:
____________________
Mobiel:
_____________________
Burgerlijke staat:
____________________
Eén ouder gezin : ja/nee
Emailadres:
________________________________________
Naam verzorger 2: ____________________
M/V Voorletters: _________________
Geboorteland:
____________________
Nationaliteit: _____________________
Beroep:
____________________
Opleiding:
_____________________
Godsdienst:
____________________
Mobiel:
_____________________
Burgerlijke staat:
____________________
Emailadres:
________________________________________
Eventueel afwijkend adres: ___________________________________________________
Postcode en woonplaats (indien afwijkend):_______________________________________
Bij noodgeval waarschuwen: ___________________________________________________
*) Indien u niet wilt dat uw adres of telefoonnummer bij andere ouders van de klas bekend wordt dan moet u hier aangeven dat het gaat
om een geheim adres en/of telefoonnummer. Het emailadres dat u opgeeft, zal gebruikt worden voor correspondentie vanuit school en
mogelijk bekend worden bij ouders uit de klas.
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Datum 1e schooldag:

_______________

In groep:

_____

Aanmelding bij kinderen jonger dan 4 jaar > Peuterspeelzaal/creche
Gaat uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf?
ja/nee
Indien ja: naam peuterspeelzaal /kinderdagverblijf
________________________
Aanmelding bij schoolverandering
Het kind heeft onderwijs sinds:
School van herkomst:
Straat en plaats:
Soort school:
Groep:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________

Is uw kind blijven zitten?
ja/nee > in groep ____
Heeft uw kind een groep overgeslagen?
ja/nee > in groep ____
Is er een zorgtraject gestart?
ja/nee
Is uw kind door een (externe) instantie onderzocht? ja/nee
Indien ja, reden:
__________________________________________
Naam instantie
__________________________________________
Soort onderzoek
__________________________________________
Geeft u ons toestemming de gegevens op te vragen? ja/nee
Reden van schoolverandering:

__________________________________________

Bij aanmelding van kinderen ouder dan vier jaar vragen wij gegevens op bij de oude school, zoals:
 gegevens leerlingvolgsysteem
 schoolrapporten
 evt. onderzoeken, handelingsplannen en verslagen

Wanneer bovenstaande gegevens niet aanwezig zijn, geeft u ons dan toestemming contact
op te nemen met de huidige school?
ja/nee
Indien geen toestemming, wat is daarvan de reden?
____________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mogen bij schoolactiviteiten gemaakte foto's van uw kind gepubliceerd worden op de
internetsite van de school?
ja/nee
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende meldt zijn/haar kind aan voor de Nicolaas Beetsschool en verklaart hierbij de schoolgids te hebben gelezen en de
doelstellingen van de school en het aannamebeleid zoals deze zijn te vinden in de schoolgids te onderschrijven dan wel te respecteren en
doet hierbij de toezegging de activiteiten- en TSObijdrage, die bestemd is voor de activiteiten ten behoeve van het kind respectievelijk de
TSO, te betalen bij aanvang van het schoolgaan. Tevens verklaart ondergetekende dat het aanmeldingsformulier naar waarheid is ingevuld.

Datum:

____________ Handtekening verzorger 1: _________________________

Plaats:

____________ Handtekening verzorger 2: _________________________
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