Basisschool "De Heijcant"
Conventstraat 10
5481 CP Schijndel
Telefoon: 073-5493237
E-mail: info.heijcant@skoposschijndel.nl
(In te vullen door school)

Datum instroom

Bevestiging

Kijkdag

Groep

Aanmeldingsformulier
Leerling

Basisgegevens

Achternaam:
Tussenvoegsel:
Roepnaam:
Voornamen:
Geboortedatum:

Geslacht:

Postcode:

Plaats:

man /vrouw *

Straat:
Telefoon:

Huisnummer:
van:
1: _________________________ _______________________

geheim:
ja / nee *

2: _________________________ _______________________

ja / nee *

3: _________________________ _______________________

ja / nee *

4: _________________________ _______________________

ja / nee *

Extra
Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:
Godsdienst:
BSN-nummer:
Huisarts (naam):
Tandarts (naam):
Vluchtelingenstatus:

ja / nee *

Per wanneer in
Nederland: (alleen invullen
indien van toepassing)

Bijzonderheden
(Gezondheid, medicijngebruik, allergieën, gedrag, overige bijzonderheden)

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad 1

van 3

Aanmeldingsformulier

Verzorgers

Gezinsgegevens

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag:

ja / nee *

Thuistaal:

Eén-ouder-gezin: ja / nee *

Verzorger 1 (eerst aangesprokene)
Achternaam:

basis

Verzorger 2
Achternaam:

Tussenvoegsel:

Tussenvoegsel:

Voornamen:

Voornamen:

Roepnaam:

Roepnaam:

Geboortedatum:
Postcode:

Geslacht: m/v *

basis

Geboortedatum:

Plaats:

Postcode:

Geslacht: m/v *
Plaats:

(alleen invullen indien afwijkend van verzorger 1)

Straat:

Huisnr:

Straat:

Huisnr:

(alleen invullen indien afwijkend van verzorger 1)

E-mailadres:

E-mailadres:

(alleen invullen indien afwijkend van verzorger 1)

Verzorger 1

extra

Verzorger 2

extra

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Godsdienst:

Burgerlijke staat: ongehuwd/gehuwd/samenwonend/

Burgerlijke staat: ongehuwd/gehuwd/samenwonend/

geregistreerd partnerschap

geregistreerd partnerschap

Relatie tot kind: vader/moeder *

Relatie tot kind: vader/moeder *

anders:

anders:

Broertjes/zusjes:
Naam: _______________________________________

Geboortedatum: ______________

Naam: _______________________________________

Geboortedatum: ______________

Naam: _______________________________________

Geboortedatum: ______________

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad 2

van 3

Aanmeldingsformulier

Inschrijving
School van herkomst/peuteropvang/kinderdagverblijf:
Postcode:

Plaats:

Straat:

Huisnr:

Tel. nummer:

Uit groep/leerjaar:

Toestemming
Hierbij geef ik toestemming om:
1. De gegevens op het inschrijfformulier te verwerken in de groepslijsten (naam, adres, postcode, woonplaats, groep,
geboortedatum en telefoonnummer, indien niet geheim) die meegegeven worden aan klasgenoten.
ja / nee*
2. Deze gegevens ook te gebruiken voor de GGD en indien van toepassing de jeugdtandverzorging.
ja / nee*
3. Gegevens die van wezenlijk belang zijn voor de juiste begeleiding van uw kind opvragen bij de peuteropvang, het
kinderdagverblijf of eventuele vorige school.
ja / nee*

Ondertekening
Door middel van ondertekening van dit formulier meldt u uw kind aan op Basisschool De Heijcant.
Dit formulier bestaat uit 3 pagina’s.
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Naam verzorger 1:

Naam verzorger 2:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad 3

van 3

Aanmeldingsformulier

