Formulier voor aanmelding nieuwe leerlingen
Ondergetekende, _________________________________,
meldt de hieronder vermelde leerling aan voor toelating en inschrijving op de Ds. J. Fraanjeschool.
Voorkeur: Ds. J. Fraanjeschool De Vesting/Ds. J. Fraanjeschool De Burcht * om reden _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________
Persoonsgevens leerling:

10. Eerste nationaliteit

1. Achternaam

11. Tweede nationaliteit

2. Voorvoegsel(s)

12. Land van herkomst

3. Voorna(a)m(en)

13. Datum in NL

4. Roepnaam

14. Land van herkomst vader

5. Geslacht

Man/vrouw

15. Land van herkomst moeder

6. Geboortedatum

16. Opmerkingen

7. Geboorteplaats

17. Andere naam hanteren dan de
officiële naam?

8. Burgerservicenummer(BSN)*

□ Ger. Gem. Barneveld

9. Kerkelijke Gezindte

□
□
□
□
□
□

Centrum
Ger. Gem. Barneveld Zuid
Ger. Gem. De Valk-Wekerom
Ger. Gem. Kootwijkerbroek
Ger. Gem. Amersfoort
Oud. Ger. Gem. in Ned.
…………………………………

Ja/nee (indien nee, ga door
naar 20)

18. Te hanteren achternaam
19. Voorvoegsel(s)
School of peuterspeelzaal van
herkomst:
20. Naam
21. Plaats

(Indien van toepassing)

22. Onderwijs sinds (datum)

39. Hoogst genoten onderwijs of
diploma (bij VMBO vermelden
BB/KB of GL/TL)

Instroomgegevens:

40. Diploma behaald

23. Datum eerste schooldag

26. Postcode

41. Indien nee, aantal jaren
genoten onderwijs binnen de
betreffende opleiding
42. Naam van de school waar het
diploma is behaald
43. Plaats/Land van de school waar
het diploma is behaald
44. Jaar waarin het diploma is
behaald

27. Extra informatie bij huisnummer

45. Beroep

28. Plaats

46. Tel. mobiel of tel. werk

29. Gemeente

47. Burgerlijke staat

30. Telefoonnummer

48. E-mail

24. Leerjaar bij instroming
Adresgegevens:
25. Straat en huisnummer

31. Geheim nummer

Ja/nee

32. Noodnummer

Persoonsgegevens verzorger 2:

Als u al kinderen op school hebt, hoeft u bij 33 t/m 73 alleen de
wijzigingen aan te geven en kunt u daarna verder gaan met 74
Persoonsgegevens verzorger 1:

Vader/moeder/…….

53. Geboortedatum

35. Voorletter(s)

38. Geboorteplaats

50. Voorvoegsel
52. Relatie tot leerling

34. Voorvoegsel

37. Geboortedatum

49. Achternaam
51. Voorletter(s)

33. Achternaam

36. Relatie tot leerling

Ja/nee

Vader/moeder/…….

54. Geboorteplaats
55. Hoogst genoten onderwijs of
diploma (bij VMBO vermelden
BB/KB of GL/TL)
56. Diploma behaald

Ja/nee

57. Indien nee, aantal jaren
genoten onderwijs binnen de
betreffende opleiding
58. Naam van de school waar het
diploma is behaald
59. Plaats/Land van de school waar
het diploma is behaald
60. Jaar waarin het diploma is
behaald

75. Plaats leerling in het gezin

61. Beroep

79. Zo ja welke medicijnen en
waarvoor

76. Huisarts
77. Woonplaats huisarts
Medische gegevens:
78. Medicijngebruik

62. Tel. mobiel of tel. werk

80. Zindelijk

63. Burgerlijke staat

Ja/nee

81. Allergie

64. E-mail
65. Zelfde adres als eerste
verzorger

Ja/nee

82. Producten die het kind niet mag
Ja/nee (indien ja ga naar 72)

83. Heeft uw kind een normale
ontwikkeling voor zijn of haar
leeftijd

Ja/nee

Adres 2 bij gescheiden adressen:

84. VVE-indicatie

Ja/nee

66. Straat en huisnummer

85. Het uitgangspunt is dat de school geen medische handelingen
verricht en geen medicijnen toedient. Mocht dit nodig zijn voor
uw kind, neemt u dan contact op met de school. Als er
beperkingen zijn op het gebied van spraak, gehoor, gezicht,
motoriek enz. of als u twijfels hebt over de ontwikkeling, wilt u
die dan hieronder nader omschrijven?

67. Postcode
68. Extra informatie bij huisnummer
69. Plaats
70. Gemeente
71. Telefoonnummer
72. Geheim nummer
73. Noodnummer
Gezinsgegevens:
74. Totaal aantal kinderen in gezin

Ja/nee

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en
zijn alleen ter inzage voor:
 de directie van de school/centrale directie en de haar
ondersteunende administratieve kracht;
 de inspectie van het basisonderwijs;
 de rijksaccountant van het ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschappen.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in
het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking
heeft.
VERKLARING :
1. De aangemelde leerling is in de afgelopen 6 maanden voorafgaande
aan deze aanmelding ingeschreven geweest bij een andere school
voor basisonderwijs: ja / nee .
2. Toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind:
Koerier/Nieuwsbrief
 Toestemming  Geen toestemming
Website van de school
 Toestemming  Geen toestemming
Schoolgids/schoolbrochure  Toestemming  Geen toestemming
3. Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Plaats : __________________________________________________
Datum : __________________________________________________
Handtekening : ____________________________________________

