Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school.
Wij willen u vragen dit volledig in te vullen.
Uiteraard gelden voor alle door u verstrekte gegevens de regels van de wet op de privacy.
Graag ontvangen wij ook een kopie van het officiële document van de belastingdienst,
waarop de volgende gegevens vermeld staan: burgerservicenummer, geslachtsnaam,
voorletters, geboortenaam en geslacht. (Kopie van een eigen identiteitskaart van uw kind, of
geboortebewijs of een afschrift van de persoonslijst, die bij de geboorte door de gemeente
wordt verstrekt, is ook toegestaan.)
Hoe wordt een aanmelding omgezet in een inschrijving op onze school?
1. Het aanmeldingsformulier wordt nagelopen en vervolgens ingevoerd in ons
administratiesysteem.
2. Vervolgens wordt indien nodig informatie opgevraagd bij de instelling waar uw kind
nu opvang of onderwijs krijgt.
3. Is alles in orde, dan wordt uw kind definitief ingeschreven.
4. U ontvangt daarvan een bevestiging via de mail.
5. Er zal ongeveer 6 weken tussen de aanmelding en de inschrijving zitten.
Dank u wel voor uw aanmelding.
Wij wensen u en uw kind veel plezier op De Uilenburcht.
Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen/ * doorhalen wat niet van toepassing is.
Gegevens kind
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Sofinummer/BSN *
Geloofsovertuiging
1

Voertaal thuis
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres voor
schoolpost
Huisarts
Adres /tel.nr huisarts
Per wanneer gaat uw
kind naar onze school?

Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Ja / nee

Ja / nee

Achternaam (indien
gehuwd, ook eigen of
oorspronkelijke achternaam
invullen)

Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Relatie tot het kind
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Geloofsovertuiging
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. Privé
Is dit geheim?
Mobiel nummer
E-mailadres
Hoogst genoten opleiding

Diploma behaald

Jaar:

Jaar:
2

Indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding

Naam school
Plaats – land
Beroep

Beantwoord alle vragen over de opleidingen, die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft
afgerond. Deze vraag is verplicht gesteld door de overheid.
Ouder/verzorger 1
Ouder/verzorger 2
Opleidingscategorie
Ja-nee

1

Basisonderwijs /speciaal lager onderwijs of (v)so-zmlk.

2

-Praktijkonderwijs – LWOO; VMBO-basis of kader;

Ja-nee

(benamingen die ook nog voor komen zijn: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische
school, lager economische en administratief onderwijs, lager
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)

-Niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een
andere schoolopleiding: mavo, vmbo-gemengde leerweg,
vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo.
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-Meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend
op het basisonderwijs afgerond: mavo, vmbo-gemengde
leerweg, vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo.
-mbo-hbo-wo-opleiding.

Indien u vraag 1 en 2 met Ja beantwoordt, wilt u dan ook het formulier Ouderverklaring invullen?
(Als u uw opleiding heeft gevolgd in een ander land, vraagt u dan om een ander formulier?)

Aanvullende gezinsgegevens
Eénoudergezin
Ja /nee
Zo ja, wie heeft het wettelijk gezag?
Beide ouders/ moeder/ vader
Samengesteld gezin
Ja / nee
Plaats in kinderrij
Naam andere kinderen in het gezin
Geboortedatum
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Medische bijzonderheden
Is uw kind ergens allergisch voor?
Zo ja, waarvoor?
Volgt uw kind een dieet of mag het bepaalde
voedingsmiddelen niet hebben?
Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, welk medicijn betreft het?
* in geval van medisch handelen hanteert de school een apart protocol.

Schoolloopbaan nieuwe leerling (invullen bij aanmelding groep 1)
Heeft uw kind de peuterspeelzaal of een
kinderdagverblijf bezocht?
Naam PSZ / KDV
Adres
Plaats
Telefoonnummer

Schoolloopbaan nieuwe leerling
(verplicht invullen bij aanmelding voor andere groep dan groep 1)
Naam van de vorige school
Adres
Plaats
Telefoonnummer
Welke groepen heeft uw kind doorlopen?
In welke groep zat uw kind het laatst?
Naam laatste leerkracht?

Ontwikkelingsverloop van uw kind
Onderstaande vragen zijn voor ons als school belangrijk, om goed in te kunnen spelen op de
onderwijsbehoeften van uw kind. Wilt u deze zo volledig mogelijk invullen? Dank u wel.
Ontwikkelingsaspect
Bijzonderheden
Spelen (o.a concentratie, zelfstandigheid)
ja / nee
Taalontwikkeling ( o.a. woordenschat, moment van
ja / nee
beginnen met praten)
Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag) ja / nee
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Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor,
motoriek)
Contacten met anderen
Bijzondere gebeurtenissen die in het kinderleven hebben
plaatsgevonden
Dyslexie in de familie
Ruimte voor toelichting op ontwikkelingsverloop.

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het
ontwikkelingsverloop van uw kind, hulpverleners zijn ingeschakeld en/of het kind onder
behandeling is of is geweest van:
KNO-arts
ja / nee / niet meer
Psycholoog
ja / nee / niet meer
Logopedist
ja / nee / niet meer
Fysiotherapeut
ja / nee / niet meer
Ambulante begeleiding
ja / nee / niet meer
Anders, nl ...................................................
ja / nee / niet meer
Ruimte voor toelichting:
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Via dit aanmeldingsformulier stellen wij u van het volgende op de hoogte:
1. We plaatsen op onze website, op het ouderportaal of in de Info geen foto’s waar leerlingen
herkenbaar opstaan. Op de website en het ouderportaal staan de foto-albums achter een
wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bekend bij de ouders en wordt ieder jaar gewijzigd.
2. Toestemming voor het opvragen van gegevens bij de oude school, de peuterspeelzaal of de
kinderopvangorganisatie. Op deze manier kunnen wij uw kind goed volgen.
Hierbij geef ik toestemming voor:
O voor het opvragen van gegevens bij de oude school of kinderopvangorganisatie of
peuterspeelzaal.
3. Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school:
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect gebeten wordt en daar een allergische reactie op vertoont, of iets dergelijks. In
zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders. Het kan een enkele keer voorkomen, dat
de ouders (of een ander door hen aangewezen persoon) niet te bereiken is. Als deze situatie zich
voordoet, dan zal de bedrijfshulpverlener een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een
eenvoudige pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Als u met bovenstaande akkoord gaat,
wilt u dan onderstaand rondje inkleuren?

O Hierbij geef ik toestemming voor bovengenoemde handelwijze.
4. Te waarschuwen persoon, indien de ouders niet te bereiken zijn:
Naam:
Telefoonnummer:
Relatie tot leerling:

Verklaring:
De ouders/verzorgers verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van de
schoolgids van bs De Uilenburcht. Deze schoolgids is te vinden op www.bsuilenburcht.nl
Aldus naar waarheid opgemaakt:
(beide ouders-verzorgers zijn verplicht dit aanmeldingsformulier te tekenen)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Plaats
Datum
Handtekening
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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 of haar kind betrekking heeft.
Het is zonder 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.

Denkt u nog aan een kopie van de brief van de Belastingdienst of een kopie van het
identiteitsbewijs van uw kind, waarop het burgerservicenr. staat?
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s):
Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum …………………………………………………………..

O

m/

Ov

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..

O

O

Bent u de enige ouder?
ja /
nee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O

1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

O

2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

O

3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..
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Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O

1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

O

2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: (lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

O

3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..
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