Aanmeldformulier
Naam:

Basisschool John F. Kennedy

Telefoon:

0412-691650

Adres:

de Vlasakkers 1 5345 BC Oss

E-mail adres:

directiejfk@skbo.nl

Postadres:

Postbus 359

Website:

www.bs-jfk.nl

Brinnr.:

12BO00

Administratie :

administratie.jfk@gmail.com

5340 AJ Oss

Gegevens ouders / verzorgers

bij moeder: meisjesachternaam invullen

Gegevens verzorger 1:
Geslacht:
Voornaam:
Voorletters:
Voorvoegsel(s):
Achternaam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Relatie tot kind:
Burgerlijke staat :
Beroep:

Gegevens verzorger 2:
Geslacht:
Voornaam:
Voorletters:
Voorvoegsel(s):
Achternaam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Relatie tot kind:
Burgerlijke staat :
Beroep:

Man / vrouw

Man / vrouw

No:

Adres:
PC + Plaats:
Gemeente:
Land:
Telefoon:
Mobiel:
Telefoon werk:
E-mail:

Adres:
PC + Plaats:
Gemeente:
Land:
Geheim: J / N Telefoon:
Mobiel:
Telefoon werk:
E-mail:

Godsdienst:
Nationaliteit:
Geboorteland:

Godsdienst:
Nationaliteit:
Geboorteland:

Hoogste opleiding:
Bij VMBO aankruisen:
□ kader of basis
□ theoretisch of gemengde leerweg
Diploma behaald:
ja / nee
Aantal gevolgde schooljaren:
Indien nee:

Hoogste opleiding:
Bij VMBO aankruisen:
□ kader of basis
□ theoretisch of gemengde leerweg
Diploma behaald:
ja / nee
Aantal gevolgde schooljaren:
Indien nee:

Ouderlijk gezag:

ja / nee

Ouderlijk gezag:

ja / nee

Eén ouder gezin:
Meestverdienende:

ja / nee
ja / nee

Eén ouder gezin:
Meestverdienende:

ja / nee
ja / nee

ja / nee

Leiden de ouders een
trekkend bestaan als bedoeld
in het besluit trekkende
bevolking?

ja / nee

Is één der ouders werkzaam
in het schippersbedrijf en
verblijft het kind in een
internaat?

No:

Geheim: J / N

Is één der ouders geboren in:

Griekenland, Italië,
Joegoslavië, Spanje, Portugal,
Kaapverdië, Marokko, Turkije,
Tunesië

ja / nee

Een niet-Engelstalig land
buiten Europa, niet zijnde
Indonesië

ja / nee

Is één van de ouders als
vluchteling toegelaten

ja / nee

Suriname, Nederlandse
Antillen, Aruba

Behoort de leerling tot de
Molukse bevolkingsgroep

ja / nee

ja / nee

Overzicht leerling:
Geslacht:
Roepnaam:
Voornamen:
Voorletters:
Voorvoegsels:
Achternaam:

Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Burgerservicenummer*
Nationaliteit:
Godsdienst:
Gedoopt:

Indien afwijkend of toekomstig

Adres:
PC + plaats:
Gemeente:
Provincie:
Land:
Telefoon:
e-mail:

Eerste schooldag:
Onderwijs sinds:
Plaatsing in groep:
Naam huisarts:
Naam tandarts:

Naam noodadres 1:
Tel noodadres1:
Relatie tot kind:
Naam noodadres 2:
Tel noodadres2:
Relatie tot kind:
Overige relevante informatie:

Broertjes of zusjes:
Geb.datum:
Geb.datum:
Geb.datum:
Geb.datum:

Plaats in het gezin:

e van de

Gegevens vorige school / peuterspeelzaal / KDV
Naam:
Adres:
PC + Plaats
Gemeente:
Groep:
Schooljaar:__-__
Leerkracht:
Soort school:
VVE
Ja/nee
M/V VVE sinds:
M/V Bijzonderheden:
M/V
M/V

kind(eren.)

De ouders/verzorgers van ____________________ verklaren hierbij dat de gegevens geheel naar waarheid
zijn ingevuld en er zorg voor te dragen wijzigingen in deze gegevens aan de school door te geven. De
ouders verklaren hierbij tevens dat hun zoon / dochter in het afgelopen half jaar niet op een andere
basisschool stond ingeschreven.
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind
betrekking heeft.
Het is zonder de toestemming van 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.

Plaats: ________________________________ Datum: ______________________________

Handtekening ouders/verzorgers:






De ouders/verzorgers verklaren geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van foto’s en werkjes op
de website van de school of in de schoolgids, zonder naamkoppeling.
De ouders/verzorgers verklaren geen bezwaar te hebben tegen regelmatig luizenonderzoek door
ouders.
De ouders/verzorgers verklaren geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van het adres en
telefoonnummer op de groepslijst van de onderbouwgroepen.
De ouders/verzorgers verklaren akkoord te gaan met de zorgstructuur van de school en de
eventueel daaruit voortvloeiende onderzoeken en handelingsplanning.
De ouders verklaren akkoord te zijn met het door de school opgestelde gedragsprotocol zoals
omschreven in schoolplan of schoolgids.
Handtekening ouders/verzorgers:



De school moet een kopie van een van overheidswege verstrekt document met kennisgeving naar het
Burgerservicenummer bij de inschrijving bewaren. De ouders moeten dit bij inschrijving aanleveren.
(kopie ID of paspoort)

