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Inschrijfformulier

Datum:

__________________

Gegevens van het kind
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:

___________________________
___________________________
___________________________

Voorvoegsel: _______________
Voorletters: _______________
Geslacht:
jongen / meisje

Geboorteplaats:
Geboorteland:
1e Nationaliteit:
2e Nationaliteit:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Geb. datum:
BSN:
Godsdienst:
Taal thuis:

_______________
_______________
_______________
_______________

Is een van de ouders geboren in een van de onderstaande landen?
Aruba
Griekenland
Italië
Kaapverdische Eilanden
Marokko
Molukken
Nederlandse Antillen
Niet Engelstalige buiten Europa
Portugal
Spanje
Suriname
Tunesië
Turkije
Oud Joegoslavië
Vreemdelingen

Gegevens vorige school, peuterspeelzaal en
/of kinderdagverblijf

Naam school:
___________________________
Adres:
___________________________
Postcode en plaats: ___________________________

Groep:

_______________

Is naar de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf geweest:
Naam PSZ/KDV:
________________

ja / nee

Gezinsgegevens
Gezinssituatie:

_____________________________

Broertjes en/of zusjes
Broer / zus naam:
_____________________________
Broer / zus naam:
_____________________________
Broer / zus naam:
_____________________________
Broer / zus naam:
_____________________________

getrouwd/ samenwonend/co-ouderschap e.d

Geb.datum:
Geb.datum:
Geb.datum:
Geb.datum:

_______________
_______________
_______________
_______________
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Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1
Geslacht:
man / vrouw
Achternaam: ___________________________
Voornaam: ___________________________
Relatie tot kind:
_____________________

Ouder/verzorger 2
Geslacht:
man / vrouw
Achternaam: ____________________________
Voornaam: ____________________________
Relatie tot kind:
______________________

Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:

Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Geboorteplaats:
Geboorteland:
Geboortedatum:

_____________________
_____________________
_____________________

Beroep:
___________________________
Telefoonnr werk:
_____________________
Opleiding:
___________________________
Burgerlijke staat:
_____________________
Eenoudergezin:
ja / nee
Ouderlijk gezag:
ja / nee
Vluchteling status: ja / nee
Zo ja in NL sinds
_____________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Geboorteplaats:
Geboorteland:
Geboortedatum:

______________________
______________________
______________________

Beroep:
____________________________
Telefoonnr werk:
______________________
Opleiding:
____________________________
Burgerlijke staat:
______________________
Ouderlijk gezag:
ja / nee
Vluchteling status: ja / nee
Zo ja in NL sinds
______________________

Noodnummer
Naam:
Telefoonnr:

___________________________
___________________________

Relatie tot gezin:

______________________

Medische gegevens
Naam huisarts:
_____________________ Plaats huisarts:
______________________
Opmerkingen: (medicijn gebruik / allergieën)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Heeft u er bezwaar tegen dat er foto’s worden geplaatst
ja / nee
op onze website(s), schoolgids en/of facebook?
Heeft uw kind een zwemdiploma?
ja / nee
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Ontwikkeling van uw kind
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of
er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de
inschrijfprocedure.
Spelen
o.a. concentratie / zelfstandigheid
ja / nee
Taalontwikkeling
o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten
ja / nee
Gedrag
o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag
ja / nee
Lichamelijk
o.a. gehoor, zicht, spraak, motoriek
ja / nee
Sociaal
o.a. contacten met anderen
ja / nee
Andere bijzonderheden in de ontwikkeling:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop
van het kind, hulpverleners zijn ingeschakeld en/of het kind onder behandeling is of is geweest van:
Ambulante begeleiding
ja / nee / niet meer
KNO arts
ja / nee / niet meer
Psycholoog
ja / nee / niet meer
Logopedist
ja / nee / niet meer
Fysiotherapeut
ja / nee / niet meer
Bureau Jeugdzorg
ja / nee / niet meer
Andere ontwikkelingsbijzonderheden:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ondertekening
Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

__________________________________

_______________________________________
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s) / verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
__________________________________________________________
Voorna(a)m(en):
__________________________________________________________
Geboortedatum:
_________________________________ O man / O vrouw
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling: ___________________
Bent u de enige ouder? *
O ja / O nee
* Indien ja, dan hoeft deel 3 van deze verklaring niet te worden ingevuld
Datum eerste schooldag leerling: _____________________________________________
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam: *
_____________________________________________
* Indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam
Geboortedatum ouder/verzorger: _____________________________________________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleiding(en) die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
- (v) so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs / LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor; lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishuidschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding
in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via
telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen
in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder / verzorger:
Datum:
Handtekening:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
4

Smaragd 32
1703 GB Heerhugowaard
072-5712888
info@montessorischool-hhw.nl
www.montessorischool-hhw.nl

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam: *
_____________________________________________
* Indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam
Geboortedatum ouder/verzorger: _____________________________________________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleiding(en) die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1
O 2

O 3

- (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
- (v) so-zmlk
- praktijkonderwijs / LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor; lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishuidschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding
in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via
telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen
in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder / verzorger:
Datum:
Handtekening:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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