Inschrijfformulier nieuwe leerling
CBS Immanuel
Kapelsepad 20A
3412 KM Lopikerkapel
tel. 0306881733
www.immanuellopikerkapel.nl
immanuel@pcpotrivia.nl
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

M/V

Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN/Sofinummer
Godsdienst/Gezindte
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland
Land van herkomst vader

Nationaliteit:

Land van herkomst moeder

Nationaliteit:

Peuterspeelzaal

ja / nee

Naam Peuterspeelzaal
Hoe lang op PSZ?
Indien afkomstig van andere school:
School van herkomst naam
School van herkomst plaats
Volgt onderwijs sinds
PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Roepnaam
Geslacht

M/V

Roepnaam
Geslacht

M/V

Relatie tot kind

vader / moeder / ...

Relatie tot kind

vader / moeder / ...

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Indien samenwonend:

geregistreerd partnerschap: ja/nee
indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim
E-mail

Telefoon thuis
Ja / Nee

Telefoon thuis geheim
E-mail

Z.O.Z.

Ja / Nee

Vervolg inschrijfformulier nieuwe leerling

HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts en/of praktijknaam
Adres en telefoonnummer
Woonplaats
Medicijngebruik

Ja / Nee

Indien ja, welke medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag
1-oudergezin

Ja / Nee

Aantal kinderen gezin
Plaats van kind in gezin
NOODNUMMERS
1e Noodnummer (geef aan: vader of moeder)
2e Noodnummer en naam

Welke relatie tot kind?

Bij 2e noodnummer: graag iemand in de omgeving van school
Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning / begeleiding nodig op school ?

ja / nee

Bij 'ja' wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek voordat we uw kind inschrijven
Ondergetekende verklaart de grondslag en doelstelling van de Vereniging en van de school te onderschrijven, dan wel te respecteren.
Ondergetekende gaat akkoord met de deelname van de aangemelde leerling aan de diverse activiteiten zoals vermeld in de schoolgids
en welke georganiseerd worden in de verschillende leerjaren en een onderdeel vormen van het onderwijsleerpakket van de school.

Ondergetekende gaat akkoord met het gebruik van video-opnames voor intern gebruik en het maken/publiceren van foto's voor (PR-)
doeleinden op de eigen website, schoolkrant en nieuwsbrieven.
Ondergetekende gaat akkoord dat de klassenlijst (naam, adres, telefoongegegevens en woonplaats van kinderen) gedeeld wordt met
andere ouders. Deze informatie zal alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling en dus niet voor, bijvoorbeeld, reclame.

ONDERTEKENING
Handtekening verzorger 1

Handtekening verzorger 2

Datum
Opmerkingen
Dit inschrijfformulier moet worden ondertekend door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?
Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.
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.
Ouders van leerlingen die tot de school zijn toegelaten, kunnen kandidaat worden gesteld voor de verkiezing tot lid van de
medezeggenschapsraad, indien zij schriftelijk hebben verklaard de grondslag en doelstelling van de school te onderschrijven, dan wel
nadrukkelijk hebben aangegeven deze te respecteren en hun taak in de raad in overstemming met die grondslag en doelstelling te
zullen vervullen.
Ouders van leerlingen die tot de school zijn toegelaten, conformeren zich door het ondertekenen van dit formulier aan de regels zoals
verwoord in de schoolgids.
Het is zonder toestemming van ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt aan
anderen dan degenen die volgens de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

