Daltonschool deBuut - Willaertstraat 45 - 3766 CP Soest - 035 6035678 - info@de-buut.nl - www.debuut.nl

Aanmeldformulier leerling basisonderwijs
1. Persoonsgegevens leerling
Achternaam
Roepnaam
Voorna(a)m(en) voluit
Geslacht

☐ jongen ☐ meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats en land
Nationaliteit
Levensovertuiging
Aantal broers/zussen
Plaats in het gezin
BSN nummer leerling
Vluchtelingstatus

☐ ja ☐ nee

2. Adresgegevens leerling
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geheim telefoonnummer?

☐ Ja ☐ nee

Is er sprake van een eenoudergezin?

☐ Ja ☐ nee

Daltonschool deBuut is een school van de stichting voor openbaar
basisonderwijs Eemvallei Educatief www.stev.nl

3. Schoolgegevens van de leerling
Wilt u onderstaande gegevens invullen, indien de leerling al een andere basisschool heeft bezocht?
In geval van meer dan 1 basisschool, graag informatie over alle scholen bijvoegen.
Naam
Directeur/ contactpersoon
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Huidige groep
Doublures

☐ Ja ☐ nee. Zo ja, groep:

Onderwijs sinds datum
Speciale programma’s
gevolgd?
Getest?

☐ Ja ☐ nee

Indien ja, door wie?

OBD/psycholoog/logopedist etc.

4. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Wilt u onderstaande gegevens invullen, indien de leerling heeft deelgenomen aan VVE activiteiten,
zoals een voorschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf?
Aan welke vorm van VVE
heeft uw kind deelgenomen?

Voorschool / peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf

Naam
Contactpersoon
Adres en plaatsnaam
Telefoon
Aantal maanden dat VVE is
bezocht
Overige relevante informatie
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5. Medische gegevens van de leerling
Naam en telefoon huisarts
Naam en telefoon tandarts
Medicijngebruik?

☐ Ja ☐ nee

Zo ja, welke medicijnen?
Is het kind (langdurig) onder
behandeling?

☐ Ja ☐ nee

Zo ja, wegens?

6. Overige gegevens
Zwemdiploma’s

Geen diploma / A / B / C

7. Toestemming
Geeft u toestemming om uw adres en telefoonnummer aan ouders door te
geven van medeleerlingen?

☐ Ja ☐ nee

Geeft u toestemming voor publicaties van beelden van uw kind op onze
internetsite en school Facebook site, zoals foto’s en filmpjes van verschillende
activiteiten?

☐ Ja ☐ nee

Aanmeldformulier nieuwe leerling

3

8. Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)
Naam en voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s) privé
Telefoonnummer(s) werk
Email
Relatie tot het kind
Verantwoordelijke?

☐ Ja ☐ nee

Hoogst gevolgde opleiding
Diploma? Jaar behaald?

☐ Ja ☐ nee. Diploma behaald in:

Naam en plaats/land
opleiding
Huidig beroep
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9. Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)
Naam en voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s) privé
Telefoonnummer(s) werk
Email
Relatie tot het kind
Verantwoordelijke?

☐ Ja ☐ nee

Hoogst gevolgde opleiding
Diploma? Jaar behaald?

☐ Ja ☐ nee. Diploma behaald in:

Naam en plaats/land
opleiding
Huidig beroep
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10. Adres waar de leerling naartoe kan bij afwezigheid ouders/verzorgers
Met wie kunnen wij contact opnemen in geval van nood, als wij u niet kunnen bereiken?
Naam
Relatie tot de leerling

Oma/ Opa / buurvrouw / tante etc.

Adres
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer(s)

11. Overige opmerkingen
U meldt uw kind aan bij ons op school. Zijn er aandachtspunten waarmee wij rekening moeten
houden?

LET OP: Aanname van uw kind vindt altijd plaats na gesprek met directeur/locatieleider.
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12. Ondertekening
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van buitenschoolse activiteiten zoals excursies,
zwemles, schoolreisje en schoolkamp en is bereid de hieraan verbonden kosten te betalen.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het continurooster en is bereid de hieraan
verbonden kosten te betalen.
Ondergetekende verplicht zich hierbij alle relevante informatie over het kind en het gezin aan de
school te verstrekken, die nodig is om een gedegen afweging over de toelating te kunnen maken en
het kind gedurende de schoolloopbaan te kunnen begeleiden.
Ondergetekende geeft de school het recht om relevante informatie te mogen opvragen bij derden.
Ondergetekende verklaart dat de verstrekte informatie correct en naar waarheid is ingevuld.
Naam ouder/verzorgers/voogd (1)

Naam ouder/verzorger/voogd (2)

Plaats en datum

Plaats en datum

Handtekening

Handtekening

* Voor de inschrijving van uw kind hebben wij het Burgerservicenummer van uw kind nodig.
Wilt u een kopie van één van de volgende documenten toevoegen?





Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de belastingdienst aan ouder/verzorger van het kind is versterkt, of
Eigen paspoort van het kind, of
Eigen identiteitskaart van het kind, of
Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie ( vraag wel duidelijk naar een document waar ook het
Burgerservicenummer op staat, of

U heeft het BSN nummer van uw kind 2 – 4 weken na de geboorteaangifte ontvangen. Mocht u niet (meer) beschikken over
het Burgerservicenummer van uw kind(eren), dan kunt u een uittreksel of afschrift, opvragen bij de gemeente waar u staat
ingeschreven. In de Gemeente Soest moet u hiervoor een afspraak maken. Dat kan online. U kiest dan voor ‘Uittreksel
basisregistratie personen’.
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