RKBS De Balein
Jan Ploegerlaan 1a
Telefoon: 0299-671889
Email: welkom@debalein.nl
www.debalein.nl

AANMELDINGSFORMULIER
(Voorlopige inschrijving)

Het is van groot belang dat u alle hieronder gevraagde gegevens zo volledig mogelijk invult
en dat u doorhaalt wat niet van toepassing is.

Gegevens leerling:
Geslacht: ------------------------------------Roepnaam: ---------------------------------Voornamen: -------------------------------Voorletters: --------------------------------Voorvoegsel: -------------------------------Achternaam: --------------------------------

Geboorteplaats ----------------------------Geboortedatum ----------------------------Nationaliteit: --------------------------------Geboorteland: ------------------------------Aantal kinderen:-----------------------------Plaats in de kinderrij: ----------------------BSN (Sofinr)*: ----------------------------------

* De wet schrijft voor dat de verzorger(s) een officieel document moeten overleggen, zodat de school zeker
weet dat het juiste burgerservicenummer( BSN) vastgelegd wordt in de leerling-administratie.
Graag ontvangen wij een kopie van het officiële document van de gemeente waarop het BSN van uw kind
vermeld staat.

Gegevens ouders/verzorgers:
Ouder/ Verzorger 1
Voornaam ----------------------------------Voorletters ---------------------------------Voorvoegsel -------------------------------Achternaam -------------------------------Geboorteplaats ---------------------------Geboortedatum --------------------------Relatie tot kind ---------------------------Burgerlijke staat --------------------------Beroep ---------------------------------------

Ouder/ Verzorger 2
Voornaam ---------------------------------Voorletters --------------------------------Voorvoegsel -------------------------------Achternaam -------------------------------(meisjesnaam)
Geboorteplaats ---------------------------Geboortedatum --------------------------Relatie tot kind ---------------------------Burgerlijke staat --------------------------Beroep ---------------------------------------
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Adres ouder/ verzorger 1
Straat ------------------------------------------Nummer --------------------------------------Postcode -------------------------------------Plaatsnaam ----------------------------------Land ---------------------------------------------

Contactinformatie/verzorger 1
Telefoon privé -----------------------------Geheim? Ja / nee
E-mail privé ---------------------------------Mobiel nummer ---------------------------Telefoon werk -------------------------------

Overige gegevens ouder/verzorger 1
Godsdienst ---------------------------------Nationaliteit --------------------------------Geboorteland ------------------------------Hoogst genoten schoolopleiding
------------------------Diploma behaald: ja / nee
Indien vorige antwoord nee, aantal jaren
onderwijs binnen de betreffende
opleiding -------- jaren
Ouderlijk gezag: ja / nee
Eenoudergezin: ja / nee

Adres ouder/verzorger 2
(indien dit afwijkt van verzorger 1)
Straat -----------------------------------------Nummer -------------------------------------Postcode -------------------------------------Plaatsnaam ----------------------------------Land --------------------------------------------

Contactinformatie /verzorger 2
Telefoon privé -----------------------------Geheim? Ja / nee
E-mail privé ---------------------------------Mobiel nummer ---------------------------Telefoon werk ------------------------------

Overige gegevens ouder/verzorger 2
Godsdienst ----------------------------------Nationaliteit --------------------------------Geboorteland ------------------------------Hoogst genoten schoolopleiding
------------------------Diploma behaald: ja / nee
Indien vorige antwoord nee, aantal jaren
onderwijs binnen de betreffende
opleiding -------- jaren
Ouderlijk gezag: ja / nee
Eenoudergezin: ja / nee
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Overige gegevens:
Naam huisarts: ---------------------------Telefoon: ----------------------------------Extra of noodadres 1:
Naam: -------------------------------------Telefoon ----------------------------------Relatie tot kind ---------------------------

Naam tandarts: ---------------------------Telefoon: -----------------------------------Extra of noodadres 2:
Naam: --------------------------------------Telefoon -----------------------------------Relatie tot kind ----------------------------

Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Ja/nee
Zo ja, welke? ------------------------------Mag de school informatie opvragen? ja/ nee
Door ondertekening van dit formulier:
• verklaart u dat u uw kind met bovengenoemd geboortejaar de laatste 6 maanden niet op een andere school
hebt ingeschreven.
• verklaart u akkoord te gaan met het eventueel plaatsen van de klassenfoto en foto’s van uw kind tijdens
activiteiten op school op de website en/of het Balein Bericht.
• geeft u tevens toestemming aan de school om gegevens die relevant zijn voor de begeleiding van uw kind en
eventuele voor de school belangrijke medische gegevens in de leerling-administratie op te nemen. U hebt te
allen tijde het recht de op uw kind betrekking hebbende gegevens in te zien.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Plaats: -----------------------------------------------------------------------------------------Datum: ----------------------------------------------------------------------------------------Handtekening: --------------------------------------------------------------------------------
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