Aanmeldingsformulier “De Dukdalf”
Gegevens van uw zoon/dochter
Achternaam

BSN:

Voorvoegsels
Roepnaam
Voornamen
Geslacht

meisje / jongen*)

Geboortedatum
Adres
Postcode+Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail adres
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geboorteland
Datum naar school (mits uw kind geplaatst wordt)

Bezoekt uw kind momenteel een peuterspeelzaal of dagverblijf?
Zo ja:

ja / nee*)

Naam: ______________________________________

Is uw kind nu ingeschreven op een andere school?

ja / nee*)

Zo ja, wat zijn de gegevens van de school?
School
Adres
Postcode +woonplaats
Telefoonnummer
Huidige groep
Leerkracht

*) DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS
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Gegevens van

Vader/verzorger*)

Moeder/verzorger*)

ja / nee

ja / nee

Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Land
Burgerlijke staat
Telefoon thuis
Geboorte datum
Geboorte land
Nationaliteit
E-mail adres
Telefoon werk
Mobiel telefoonnummer
Hoogst genoten opleiding
Diploma *)

./.

Indien nee
Aantal jaren onderwijs

./.

Indien ja
Jaar diploma behaald
Naam school
Plaats / land school

Beroep
Extra telefoonnummer
Omschrijving extra tel.nr.

Huisarts
Telefoon
Tandarts
Telefoon

Gegevens van broertje(s) en/of zusje(s)
Roepnaam

*) DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

geboortedatum

./. NOODZAKELIJKE INFORMATIE
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Nadere bijzonderheden met betrekking tot uw zoon/dochter waarvan we op de hoogte moeten zijn;

Ondergetekende verklaart tevens:

•

Er geen bezwaar tegen te hebben dat het kind deelneemt aan het jaarlijkse schoolkamp en
het beginfeest en de daaraan verbonden kosten zal voldoen

•

Een ouderbijdrage te voldoen, waaruit onder meer de bijzondere vieringen worden bekostigd

•

Ermee in te stemmen dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de
plaatsing van een kind in een leerjaar of stamgroep ligt bij de directeur

•

De ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan de activiteiten waarvoor de hulp van de
ouder(s)/verzorger(s) gevraagd wordt

Binnen een maand na aanmelding krijgt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving van uw zoon /
dochter.

In bijzondere gevallen kan een aangemeld kind worden geweigerd. Een beslissing daarover verneemt
u schriftelijk binnen twee maanden na aanmelding.

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een kaartje waarop staat vermeld
in welke stamgroep uw kind geplaatst is. U kunt dan contact opnemen met de desbetreffende
leerkracht om 5 wenmomenten af te spreken.

Datum
Plaats

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Vader/verzorger*)

Moeder/verzorger*)
Bij het verwerken van deze gegevens houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
*) DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

Pagina 3 van 3

