Quintusschool
Nieuwe Schoolweg 6
9756 BB Glimmen
050-4062290

Aanmeldingsformulier
Quintusschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) van een nieuwe leerling voor onze school.
Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Door dit aanmeldingsformulier in te vullen meldt u uw
kind aan voor onze school. U wordt op een later moment geïnformeerd over de definitieve inschrijving en
bijbehorende startdatum. Bij deze vragen wij om de juiste schrijfwijze van de naam (namen) van uw kind
te hanteren zoals deze in het bevolkingsregister is opgenomen. Dit in verband met de geautomatiseerde
bestandsuitwisseling met de overheid. Dit aanmeldingsformulier is tevens het inschrijvingsformulier na
toelating op de eerste schooldag. Indien u vragen heeft, kunt u zicht richten tot de directie van de school.
N.B.
* Deze vragen zijn optioneel, m.a.w. wenselijk om ze in te vullen, maar niet verplicht.
Alle overige vragen zijn wettelijke verplichte gevraagde gegevens waarmee wij voldoen aan de
AVG-privacy wet- en regelgeving.

Let op! Onze school werkt met interactieve pdf-formulieren. Deze formulieren zijn te openen en in te
vullen met het programma Adobe Reader. Sla dit formulier eerst op uw computer op voordat u het invult en
verzendt. Verzenden kan middels de verzendknop op pagina 9. Heeft u problemen met het verzenden?
Mail dan het ingevulde pdf-formulier naar quintusschool@stichtingbaasis.nl.

Gegevens leerling
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

jongen		 meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
2e Nationaliteit

nee

ja, welke

BSN nr
Onderwijsnr
Godsdienst*/
Levensovertuiging*
Adres
Postcode/Woonpl.
Geheim

ja

nee

Geheim

ja

nee

Tel. nr thuis

Land van herkomst verzorger 1
Land van herkomst verzorger 2
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Medische informatie
Naam huisarts
Naam praktijk
Tel. nr huisarts
Is er sprake van medicatie toediening onder schooltijd?

ja

nee

Bij ja graag in overleg treden met de school.

Medicatie
Allergie
Bijzonderheden

Overige gegevens leerling
Is het kind door een instantie onderzocht?

ja

nee

Bij ja, informatie vermelden over de instantie en het onderzoek en om wat voor onderzoek het gaat:

Noodnummers (indien ouders niet te bereiken zijn)
Naam

Tel. nr

Relatie tot leerling
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Voorschoolse geschiedenis
Naam voorschoolse opvang en organisatie
Deelgenomen aan VVE programma

nee

ja, naam programma:

Schoolse geschiedenis (indien van toepassing)
Naam
vorige school
Adres/Woonpl.
Soort school
Doorlopen groepen
Zit nu in groep
Eerste schooldag
nieuwe school
De nieuwe school mag leerlinggegevens opvragen bij de vorige school

ja

nee
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Gegevens gezaghebbende ouders/verzorgers

Gezinssituatie
Eén oudergezin

ja

nee

Bij ja, is er in geval van scheiding sprake van co-ouderschap

Broertje/zusje

ja

nee

Naam

Geb. datum

Naam

Geb. datum

Naam

Geb. datum

Thuistaal
Woont in
opvanghuis

ja

nee

Woont in tehuis

ja

nee

Persoonsgegevens ouder/verzorger 1
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Roepnaam
Voorletters
Geslacht

m

v

Burgerlijke staat
Relatie leerling

vader

moeder

anders, namelijk
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Ouderlijk gezag

ja

nee

ja

nee

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingenstatus
Adres/huisnr
Geheim

ja

nee

Postcode/Woonpl.
Telefoonnummer

Geheim

ja

nee

Mobiel nummer

Geheim

ja

nee

Werk telnr

Geheim

ja

nee

Overleden
E-mailadres
Beroep*
Godsdienst*/
Levensovertuiging*

Persoonsgegevens ouder/verzorger 2
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Roepnaam
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Voorletters
Geslacht

m

v

Burgerlijke staat
Relatie leerling

vader

moeder

Ouderlijk gezag

ja

nee

ja

nee

anders, namelijk

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Vluchtelingenstatus
Adres/huisnr
Geheim

ja

nee

Postcode/Woonpl.
Telefoonnummer

Geheim

ja

nee

Mobiel nummer

Geheim

ja

nee

Werk telnr

Geheim

ja

nee

Overleden
E-mailadres
Beroep*
Godsdienst*/
Levensovertuiging*
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Het aanmeldingsformulier wordt getekend in ieder geval door degene(n) die het ouderlijk gezag
uitoefen(en)t over het aangemelde kind.
In geval van scheiding:
• als er sprake is van co-ouderschap ondertekenen beide ouders het aanmeldingsformulier;
• in andere gevallen tekent de ouder bij wie het kind woont.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat
aanvullende informatie die van invloed is op de ontwikkeling van de leerling
opgevraagd kan worden door de school.

ouder 1

verzorger 1

voogd 1

ouder 2

verzorger 2

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Naam ouder/verzorger/voogd 1

Naam ouder/verzorger/voogd 2

De leerling is schriftelijk aangemeld bij meer dan één school

ja

voogd 2

nee

Bij ja, vullen ouders onderstaande gegevens in:
Overige scholen van aanmelding zijn:

De school van voorkeur heeft de zorgplicht wanneer de leerling niet plaatsbaar is.
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Bij toelating in te vullen door de directeur
Datum schriftelijke aanmelding
Geplaatst in groep
Datum toelating door aanmelding
Handtekening directeur
Deze handtekening maakt de toelating rechtsgeldig

Betreft een tijdelijke
plaatsing/aanmelding
De school heeft binnen de termijn het
toelatingsonderzoek niet kunnen afronden

ja, datum waarop de school over kan gaan tot
definitieve plaatsing, dan wel haar zorgplicht invult
richting een andere school:

nee

FORMULIER VERZENDEN

FORMULIER AFDRUKKEN
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