Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs te
Rijnsburg (PCBO)
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg

AANMELDINGSFORMULIER(v.9)
Aanmelding voor groep……………………………
Voorkeur voor school:

□ Julianaschool □ Emmaschool □ Wilhelminaschool
□ De Schakel □ De Wegwijzer □ Oranje Nassau School

Binding met school: Ja / Nee(doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam oudste kind: ………………………………… groep: ……

PERSONALIA LEERLING
Achternaam:

……………………………………………………… Voorvoegsel(s) ………………………………………………………

Voorna(a)m(en):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Roepnaam:

……………………………………………………… Geslacht: M / V

Andere naam hanteren?

Ja / Nee

Geboortedatum:

……/……/………………… (dd/mm/jjjj)

BSN:

……………………………………………………………………………………………………………. (burgerservicenummer)

Onderwijsnummer:

…………………………………………………………………………………………………………………...(indien bekend)

1e Nationaliteit:

……………………………………………………

Datum in Nederland:

……/……/………………… (dd/mm/jjjj)

Straat en huisnummer

……………………………………………………………………………………………………………………………………(geheim ja/nee)

Telefoonnummer

……………………………………………………………………………………………………………………………………(geheim ja/nee)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, welke: ……………………………………………………………………………………………
Geboorteland………………………………………………………

2e Nationaliteit …………………………………………………………

Gegevens vorig onderwijs
Kinderen die een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van
door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra
ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.

VVE Indicatie……………………………………………………………………………………………………………………………
VVE Programma ………………………………………………………………………………………………………………………
VVE duur (maanden) ……………………………………………………………………………………………………………….
Naam school van herkomst ………………………………………………………………………………………………………
Plaats school van herkomst ………………………………………………………………………………………………………
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj) ………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------OPLEIDINGSCATEGORIE wordt ingevuld door school:
Verzorger 1:

□ Basisonderwijs
□ LBO / VBO / PRO of VMBO
□ Overig VO en hoger (MBO/HBO/Universitair)

Verzorger 2:

□ Basisonderwijs
□ LBO / VBO / PRO of VMBO
□ Overig VO en hoger (MBO/HBO/Universitair)

Weging:……………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Toelichting BSN en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer
Van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving wordt hiervoor
Het onderwijsnummer gebruikt.

Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs te
Rijnsburg (PCBO)
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg

Personalia ouders/verzorgers
Verzorger 1:

Verzorger 2:

Achternaam: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Voorvoegsel: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Voorletter(s):………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Roepnaam: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Aanhef: heer / mevrouw(doorhalen wat niet van toepassing is)

mevrouw / heer(doorhalen wat niet van toepassing is)

Relatie: vader / moeder …………………………………

moeder / vader ……………………………………………………

Wettelijke verzorger………………………………ja/nee

……………………………………………………………………ja/nee

Geboorteland: …………………………………………………………….

……………………….……………………………………………………

Hoogst behaalde opleiding …………………………………………..

………………………………………………………………………………

Tel. Mobiel: 06-……………………………………..Geheim nee/ja

06-……………………………………………………Geheim nee/ja

Tel. Werk: …………………………………………..Geheim nee/ja

…………………………………………………………Geheim nee/ja

E-mail adres: ………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………

Adres verzorger 1 als deze afwijkend is van de leerling:

Adres verzorger 2 als deze afwijkend is van de leerling:

ADRESGEGEVENS
Straat en huisnummer: …………………………………………………

Straat en huisnummer:……………………………………………

Postcode en woonplaats: ……………………………Geheim ja/nee

Postcode en woonplaats: …………………….geheim: Ja/nee

Telefoonnr.: ………………………………………………Geheim: Ja / Nee Telefoonnr.: ………………………………………Geheim: Ja/nee

Broers en zussen:
Naam………………………………………………………………………………………………. …………………………………zelfde school ja/nee
Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………… zelfde school ja/nee
Naam……………………………………………………………………………………………… ……………………………………zelfde school ja/nee
Naam…………………………………………………………………………………………………… ………………………………zelfde school ja/nee

Vereniging voor
ProtestantsChristelijk
Basisonderwijs te
Rijnsburg (PCBO)
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg

Noodnummers:
Naam……………………………………………Telefoonnummer
Naam……………………………………………Telefoonnummer
Naam……………………………………………Telefoonnummer

Medische gegevens
Allergieën………………………………………………………………………………………………………………………………………
Medicijnen………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam huisarts …………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer huisarts……………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats huisarts …………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer huisarts………………………………………………………………………………………………………………………
Polisnummer ***……………………………………………………………………………………………………………………………………
Verzekeringsmaatschappij***……………………………………………………………………………………………………………………

***Niet verplicht, U mag zelf beslissen of u dit veld invult.

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage
van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. De aanmelding wordt omgezet naar een
definitieve inschrijving na een intake door de toekomstige school van uw kind.

Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

