Welkom op basisschool Het Mozaïek!
AANMELDINGSFORMULIER

www.mozaiekhouten.nl / www.mozaiekwaalseweg.nl

Gegevens leerling
Achternaam: ______________________
Voornamen: ______________________
Roepnaam:_____________________
Adres:

______________________

Postcode:

_____________

Geslacht: jongen/meisje *

Woonplaats: ____________________

Geheim adres? ja/nee*
Burgerservicenummer: _________________ (kopie bijvoegen kennisgeving belastingdienst of eigen paspoort)
Telefoon: __________________

geheim: ja / nee*

Mobiel nummer: __________________

geheim: ja / nee*

Geboortedatum: ___________________

Geboorteplaats:

_________________

Geboorteland: ___________________

Eerste nationaliteit:

_________________

Tweede nationaliteit:

_________________ / n.v.t.

Niet geboren in Nederland? Sinds wanneer is het kind in Nederland: __________________
Datum eerste schooldag: _______________ Leerjaar: ________
Gegevens van eerste ouder/verzorger/voogd*
Achternaam: ____________________________
Roepnaam: _________________________

Voorletter(s): __________________________
Geslacht: M/V

Relatie tot het kind: ______________________

Wettelijk verzorger: ja / nee*

Geboortedatum: ______________________

Geboorteplaats: ___________________

Hoogst genoten opleiding: ______________________ Diploma behaald: ja / nee*
Adres:

_________________________________ Postcode: _____________

Woonplaats: __________________________ Mobiel nummer: _______________________ geheim?: ja /
nee*
E-mailadres: __________________ _______________________________ _______________

Gegevens van tweede ouder/verzorger/voogd*
Achternaam: ____________________________
Roepnaam): _________________________

Voorletter(s): __________________________
Geslacht: M/V

Relatie tot het kind: ______________________

Wettelijk verzorger: ja / nee*

Geboortedatum: ______________________

Geboorteplaats: ___________________

Hoogst genoten opleiding: ______________________ Diploma behaald: ja / nee*
Adres:

_________________________________ Postcode: _____________

Woonplaats: __________________________ Mobiel nummer: ______________________ geheim?: ja / nee*
E-mailadres: __________________ ______________ _______________________________
Samenstelling gezin
Burgerlijke staat:

gehuwd/samenwonend/gescheiden/alleenstaande ouder*

Gezinssamenstelling: __________________________________________________
Eventuele broertje(s)/zusje(s):
Naam

Geboortedatum

Geslacht
O jongen O meisje
O jongen O meisje
O jongen O meisje
O jongen O meisje

Opvangadres 1 bij afwezigheid ouders of noodsituaties
Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Opvangadres 2 bij afwezigheid ouders of noodsituaties
Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Medische gegevens
Persoonlijk polisnummer:

_________________________________________

Verzekeringsmaatschappij:

_________________________________________

Naam van de huisarts van het kind:

_________________________________________

Telefoonnummer huisarts:

_________________________________________

Lichamelijke kenmerken/bijzonderheden/allergieën: _________________________________
Gebruik van medicijnen: ________________________________________________________
Is uw kind onder behandeling (geweest) van een kinderarts? Ja/nee*
Toelichting: __________________________________________________________________
Bezoekt (of bezocht) uw kind een logopedist of fysiotherapeut?

Ja/nee*

Toelichting: __________________________________________________________________
Komen er in de familie lees- en of spellingproblemen voor: ja/nee
Toelichting: __________________________________________________________________
Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind
Schoolgids, schoolbrochure/flyer en schoolkalender

Geen toestemming

Toestemming*

Digitale schoolgids, schoolbrochure/flyer en schoolkalender Geen toestemming

Toestemming*

Op de website van de school

Geen toestemming

Toestemming*

In de (digitale) infobrief

Geen toestemming

Toestemming*

Op social media accounts van de school

Geen toestemming

Toestemming*

Verspreiding van adreslijst aan de gehele groep

Geen toestemming

Toestemming*

Mijn kind mag op de groepsfoto van de schoolfotograaf

Geen toestemming

Toestemming*

Stond het kind de afgelopen 6 maanden ingeschreven op een andere (Nederlandse) basisschool: ja / nee*
Indien ja:
Basisschool óf peuterspeelzaal óf kinderdagverblijf waarop het kind voorheen was
ingeschreven:
Naam: VVE Programma: ____________________________________________ / n.v.t.
Naam: ___________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Pc. + woonplaats: _____________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________

 Brinnummer: __________________

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj): _____________________________________ / n.v.t.

eventueel meegegeven formulier graag afgeven op school

Overige bijzonderheden

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve
gegevens van het kind.
Ouderverklaring
▪ u onderschrijft het door de school gehanteerde schoolreglement
▪ u verklaart geen gegevens te hebben achtergehouden die van belang zijn bij het onderwijs van uw kind.
▪ u verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
▪ u verklaart dat uw kind binnen een periode van zes maanden vooraf aan de eerste schooldag niet eerder
op een andere school of instelling voor ander onderwijs ingeschreven heeft gestaan, tenzij u een bewijs
van uitschrijving kunt overhandigen van de betreffende school
plaats: _ _____________________________________________
datum: _____________________________________________
Handtekening eerste ouder/verzorg(st)er

Handtekening tweede ouder/verzorg(st)er

Graag uitgeprint mét kopie BSN inleveren op Het Mozaïek.
Vergeet u Bijlage 1 niet in te vullen?
Bedankt voor uw inschrijving.

En tot ziens!

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

