R.K. Basisschool De Fontein
Pieter de Hooghstraat 2
5854 ES Nieuw Bergen
Telefoon : 0485-341248
E-mailadres : info@bsdefontein.nl
Website: www.bsdefontein.nl

Inschrijfformulier R.K. Basisschool De Fontein, 10 weken voor gewenste inschrijving indienen
Leerling

basisgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum

Geslacht

:m/v

Postcode

Plaats

:

Straat

Huisnummer

:

Geboorteland

:

aanvullende gegevens
Geboorteplaats
Nationaliteit
Kerkelijke Gezindte
BSN / Sofi-nummer

(Kopie van sofinummer bijvoegen dmv kopie identiteitsbewijs kind)

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer geheim: ja/nee

Huisarts (naam)
Plaats in het gezin

Gebruik medicijnen:
e

e

1 , 2 , ……. …………kind
bijzonderheden

Is uw kind behandeld door of nog onder behandeling van fysiotherapeut,
logopedist, medisch specialist of RIGGting?
Heeft uw kind belemmeringen in de ontwikkeling die voor de school of voor U
een reden kunnen zijn om extra hulp van buitenaf te vragen?
Is er sprake van dyslexie in de familie?
Acht u een gesprek met de leerkracht noodzakelijk voordat uw kind naar
school gaat?
Aanvullende bijzonderheden:

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Voorschoolse periode
Peuterspeelzaal (ja/nee) Naam:

Kinderdagverblijf (ja/nee) Naam:

Plaats

Plaats

Van ………………………. tot ……………………..

Van ………………………. tot ……………………..

Extra dagdeel ja/nee

Aantal dagdelen: ………

Vorige school
School van herkomst
Postcode

Plaats

Straat

Huisnr.

Tel. nummer

Uit groep/leerjaar
Verzorgers, die belast zijn met de dagelijkse zorg van het kind
Thuistaal

:

Eénoudergezin: ja/nee
Indien ja, +alleen hoofdverzorger invullen

1

Verzorger 1
(hoofdverzorger)
Achternaam
:

basisgegevens

Verzorger 2
Achternaam

basisgegevens
:

Tussenvoegsel :

Tussenvoegsel :

Voornamen

:

Voornamen

:

Roepnaam

:

Roepnaam

:

Geboortedatum:

Geslacht: m/v

Geboortedatum:

Geslacht: m/v

Postcode

:

Plaats:

Postcode

:

Plaats:

Straat

:

Straat

:

Huisnr:

Telefoon thuis:
werk:

mobiel:
nood:

E-mailadres:

Huisnr:

Telefoon thuis:
werk:

mobiel:
nood:

E-mailadres:
aanvullende gegevens

Geboorteplaats :

aanvullende gegevens
Geboorteplaats :

Geboorteland

:

Geboorteland

:

Nationaliteit

:

Nationaliteit

:

Gezindte

:

Gezindte

:

Burgerlijke staat

:

Burgerlijke staat

:

Beroep

:

Beroep

:

Hoogst genoten opleiding:

Hoogst genoten opleiding:

Sofinummer/BSN*
Relatie tot kind:
 Vader
 Moeder
 Voogd
 Pleegouder
 Stiefvader
 Stiefmoeder
Ondertekening

Sofinummer/BSN*
Relatie tot kind:
 Vader
 Moeder
 Voogd
 Pleegouder
 Stiefvader
 Stiefmoeder

:

:

Ouders verklaren zich akkoord met de inhoud van de schoolgids.
1. De ouders verklaren zich wel / niet akkoord met het betalen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 40,00
(zie ook Schoolgids van het nieuwe schooljaar).
2. De ouders gaan wel/niet akkoord met het toekennen van een eigen e-mailadres aan hun kind.
3. De ouders gaan wel/niet akkoord met het gebruik maken van internet door hun kind vanaf groep 5.
4. De heer, mevrouw …………………… verklaart, dat bovenstaande gegevens juist zijn.
We gaan akkoord met de inschrijving van onze zoon/dochter op R.K. basisschool De Fontein.
Datum
Handtekening

vader / verzorger

moeder / verzorger

In te vullen door de administratie van de school
Aanmelddatum

Inschrijfdatum

Leerlinggewicht

(in te vullen door school op basis van bijgevoegde
ouderverklaring)
2

3

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Ouders die opleidingen gevolgd hebben in andere landen moeten een ouderverklaring aanvragen op
school, deze is opgesteld in de taal van het land van herkomst.
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam
: ………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en): ………………………………………………………………………
Geboortedatum ………………………………………………………….. O m / Ov
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..
Bent u de enige ouder?
O ja / Onee
(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
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O2
- 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
O3
- 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
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O2
- 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
O3
- 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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