In te vullen door de school

Datum eerste schooldag: ___________________
Plaatsing in groep: ____

gewicht leerling: ____

Gegevens leerling:
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

geheim: ja / nee

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Persoonsgebondennummer (BSN):
Bijvoegen kopie identiteitsbewijs, paspoort, uittreksel gemeentelijke basisadministratie, etc.

Bijzonderheden leerling (gezondheidskenmerken, medicijngebruik, allergieën e.d.):

Huisarts (naam en telefoonnummer):
Kind heeft bezocht: PSZ / PSZ VVE programma / Kinderdagverblijf
Naam voorschoolse (KDV / PSZ) en telefoonnummer:
Er wordt contact opgenomen met KDV of PSZ voor warme overdracht.

Indien afkomstig van andere school
Er wordt contact opgenomen met de vorige school.

Naam school:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

Email:

Laatst bezochte groep:

Naam groepsleerkracht / leid(st)er:

OBS Bijvanck, Levensboom 4, 1261 MX Blaricum, 035 52 33 5 34, obsbijvanck@planet.nl, www.obsbijvanck.nl

Gegevens ouders / verzorgers:
Gegevens eerste verzorger:
Relatie tot het kind: vader / moeder / voogd
Indien u de enige ouder bent, geeft u dit aan in de kolom
hiernaast

Gegevens tweede verzorger:
Relatie tot het kind: vader / moeder / voogd
 er is 1 ouder

Achternaam:

Achternaam:

Voornaam:

Voornaam:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Straat en huisnummer¹:

Straat en huisnummer¹:

Postcode¹:

Postcode¹:

Woonplaats¹:

Woonplaats¹:

Telefoon (geheim: ja/nee) ¹:

Telefoon (geheim: ja/nee) ¹:

Mobiele telefoon:

Mobiele telefoon:

Noodnummer en naam:
(indien ouders niet te bereiken zijn)

E-mailadres:

E-mailadres:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Hoogst genoten opleiding:

Hoogst genoten opleiding:

Diploma behaald: ja / nee
Indien nee: aantal jaar onderwijs bij hoogst
genoten opleiding:

Diploma behaald: ja / nee
Indien nee: aantal jaar onderwijs bij hoogst
genoten opleiding:

De opleiding is afgerond in Nederland: ja / nee

De opleiding is afgerond in Nederland: ja / nee

Beroep:

Beroep:

¹ Alleen invullen indien adres e.d. afwijkt van gegevens van de leerling

Aantal kinderen gezin:
Leerling woont bij

Plaats van het kind in gezin:

vader en moeder / moeder / vader / co-ouderschap / anders, nl.:

Verklaring:
Ondergetekende verzoekt toelating op de OBS Bijvanck van (naam leerling):
___________________________________________

Datum: _________________________

Datum: _________________________

Plaats:

_________________________

Plaats: _________________________

Naam:

_________________________

Naam: _________________________

Handtekening ouder/verzorger/voogd 1

Handtekening ouder/verzorger/voogd 2

__________________________________

_______________________________________

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga / wij gaan ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

OBS Bijvanck, Levensboom 4, 1261 MX Blaricum, 035 52 33 5 34, obsbijvanck@planet.nl, www.obsbijvanck.nl

