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AANMELDINGSFORMULIER
Gegevens van uw kind
Persoonsgebondennummer van uw kind* _____________________________________________________
(dit nummer vindt u bijvoorbeeld op de pas van de zorgverzekering van uw kind.)
Achternaam ___________________

Voorvoegsels ___________________________

Roepnaam

___________________

Voornamen voluit ________________________

Geslacht

M/V

Geboortedatum ______ / ______ / 20_______

Adres

___________________

Gezindte/geloof

Postcode

___________________

_______________________

Woonplaats

___________________

Land

___________________

Telefoonnummer ________________________

Nationaliteit

___________________

Mobiele nummer ________________________

Geboorteplaats

___________________

E-mailadres ____________________________

Geboorteland

___________________

Wie is uw huisarts ________________________

pasfoto

Telefoonnummer huisarts __________________________

Adres huisarts __________________________________________________________________________________
Indien uw kind in het buitenland is geboren: per wanneer woont uw kind in Nederland: ______ / ______ / 20_____
Bereikbaarheid bij afwezigheid ouders / verzorgers
Telefoonnummer___________________________

Dit is het nummer van_____________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Uw gezinssamenstelling
O vader

O moeder

Is er in juridische zin sprake van een éénoudergezin? O ja O nee

Namen en leeftijden van eventuele andere kinderen:
Voornaam_______________________________

geboortedatum ______ / ______ / 20_____

Voornaam_______________________________

geboortedatum ______ / ______ / 20_____

Voornaam_______________________________

geboortedatum ______ / ______ / 20_____

Voornaam_______________________________

geboortedatum ______ / ______ / 20_____

_________________________________________________________________________________________________________
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht ?
O Nee (u kunt deze vraag verder overslaan)

O ja, namelijk

In de periode van__________ tot __________

peuterspeelzaal

________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Heeft uw kind al eerder op een andere school les gehad ?
O Nee (u kunt deze vraag verder overslaan)
In de periode van__________ tot __________

O ja, namelijk
op basisschool _________________________

Groep __________ O n.v.t.
Adres van deze school______________________

Postcode_________Plaats_______________

Telefoon_________________________________

Soort school__________________________

Brinnummer van school ____________________ (bij school op te vragen)
Hebben we uw toestemming voor het opvragen van de gegevens van deze school ?

O ja

O nee

______________________________________________________________________________________________________
Gegevens betreffende testen / begeleiding
Is uw kind getest/begeleid door b.v. SABD, RIAGG, of de Jeugdzorg?

O ja

O nee

Toelichting:____________________________________________________________________
Krijgt uw kind externe begeleiding? (motorische, logopedische etc.)

O ja

O nee

Toelichting:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Toestemming
De ouders / verzorgers geven toestemming voor het fotograferen/maken van video opnamen van
hun kind ten behoeve van de website, schoolkrant e.a. van de school
O ja O nee
Andere belangrijke informatie
Is uw kind bekend met oog-, oor-, andere gezondheidsproblemen?
O

Nee

O

Ja namelijk: ___________________________________________________________

Wilt u nog andere belangrijke gegevens over uw kind opgenomen hebben in onze administratie, bijvoorbeeld over allergieën,
speciale gewoonten of anderszins?
O

Nee

O

Ja namelijk: ___________________________________________________________

Hieronder heeft u extra ruimte voor beantwoording van een vraag wanneer de ruimte hierboven te beperkt is, of wanneer u graag
nog iets wilt aanvullen:

______________________________________________________________________________________________________
Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)*
Achternaam ouder/verzorger/voogd (1) _____________________________________________M / V
Voorna(a)m(en) _____________________________________________________________________
Geboorteplaats / land + datum ________________________________

______ / ______ / 19_____

Gezindte/geloof______________________________

Relatie tot kind ___________________________

Nationaliteit ________________________________

Burgerlijke staat___________________________

Is er sprake van een vluchtelingenstatus ?

O ja

O nee

Adres (alleen in te vullen indien dit afwijkt van het adres van uw kind)
Straat ________________________ nr. _____________
Postcode _________ ____ Woonplaats ______________
Mobiel nummer ______________________________
Beroep______________________________________

Telefoonnummer werk _____________________

______________________________________________________________________________________________________
Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)*
Achternaam ouder/verzorger/voogd (2) _____________________________________________M / V
Voorna(a)m(en) _____________________________________________________________________
Geboorteplaats / land + datum ________________________________

______ / ______ / 19_____

Gezindte/geloof______________________________

Relatie tot kind ___________________________

Nationaliteit ________________________________

Burgerlijke staat___________________________

Is er sprake van een vluchtelingenstatus ?

O ja

O nee

Adres (alleen in te vullen indien dit afwijkt van het adres van uw kind)
Straat ________________________ nr. _____________
Postcode _________ ____ Woonplaats ______________
Mobiel nummer ______________________________
Beroep______________________________________

Telefoonnummer werk _____________________

Toelichting
Op dit aanmeldingsformulier worden gegevens van u gevraagd. Vanuit de overheid zijn wij als school verplicht deze gegevens te
registreren. Wij verzoeken u naast dit formulier ook de ouderverklaring in te vullen. (deze krijgt u van de directie) Eén en ander hangt
samen met de vergoedingen die de school krijgt. Het is dus van groot belang dat u de formulieren zorgvuldig en zo compleet mogelijk
invult.
Met vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aanmelding
ontvangen

Eerste schooldag

Peutergroep

Leerling ingevoerd
Esis

Kopie leerkracht

Dossier
aangemaakt

Overeenkomst tussen OBS De Regenboog en de ouder(s)/ verzorger(s)
Hierna volgt een overeenkomst tussen de ouder(s)/ verzorger(s) en De Regenboog.
Met deze overeenkomst onderstrepen beide partijen het belang van een goede samenwerking en afstemming. Deze overeenkomst
benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de opvoeding en begeleiding van de leerling.
De School
De ouders *
De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals
De ouders onderschrijven de inhoud en uitgangspunten van
beschreven in het schoolplan en in de schoolgids.
de schoolgids en het schoolplan.
De school hanteert de volgende protocollen:
De ouders stellen zich op de hoogte van de inhoud van deze
protocollen en onderschrijven deze. Ze steunen de school

Veiligheidsprotocol
indien nodig bij de uitvoering ervan.

Pestprotocol

Protocol Seksuele intimidatie

Protocol schoolzwemmen

Internetprotocol

Gedragsprotocol
Ouders verlenen toestemming voor het maken van film- of

Protocol toelating- en verwijdering van leerlingen
video-opnamen van hun kind t.b.v. pedagogische,

Privacyreglement
didactische doeleinden.
De school informeert in ieder geval twee keer per jaar
de ouders over de vorderingen en het welbevinden van
hun kind.
Eventuele gedrags- en leerproblemen worden direct met
de ouders besproken.
Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de school
alert. Het zorgplan is hierbij uitgangspunt.
De school informeert de ouders van tevoren over de te
nemen stappen en evalueert een en ander op nader te
bepalen tijden.
In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken
bindend.
De school zorgt ervoor dat bij uitval van de leerkracht de
lessen zoveel mogelijk doorgaan. Indien nodig treedt de
vervangingsprocedure in werking.
De ouders worden tijdig geïnformeerd over zaken die
de school en de leerlingen betreffen.
De school zorgt voor een aantal activiteiten die de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
bevordert.
De school houdt zich aan de leerplichtwet. De kinderen
krijgen alleen bij bijzondere gelegenheden verlof.
De school respecteert elke cultuur en geloofsovertuiging
van de ouders.
De school lost conflicten op. Samen met de ouders
werkt de school aan een leefbare en veilige school en
schoolomgeving.

De ouders informeren de school als hun kind problemen
heeft in de thuissituatie of op school.
De ouders tonen belangstelling in de vorderingen van hun
kind door o.a. op de Tien minutenavonden te komen.

De ouders verlenen toestemming voor eventuele bespreking
van het kind met beroepskrachten of hulpverleners van
buiten de school. De ouders geven toestemming voor het
afnemen van die testen en toetsen bij hun kind die nodig
zijn voor een juiste diagnose.

In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken bindend.
De ouders maken afspraken met externe hulpverleners
buiten schooltijd.
De ouders lezen de door school verstrekte informatie en
vragen indien nodig om toelichting.
Als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen,
houden ze zich aan alle consequenties die dat met zich
meebrengt.
De ouders vragen voor hun kind indien nodig tijdig -6 weken
van te voren- bij de directie verlof aan en houden zich aan
de leerplichtwet.
De ouders respecteren de grondbeginselen van de school,
zoals beschreven in het schoolplan en de schoolgids.
De ouders onderschrijven de uitgangspunten van de
conflicthantering en werken mee aan een leefbare en veilige
school en schoolomgeving.

*) waar “ouders” staat kunt u ook verzorgers lezen
__________________________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat(gaan) ermee akkoord dat de gegevens
eventueel kunnen worden gecontroleerd.

Tevens verklaren de ouder/verzorgers dat __________________________(naam van uw kind) niet ingeschreven staat bij een andere school.
Datum

______ / ______ / 20_____

Naam van ouder/verzorger/voogd (1)*

Naam van ouder/verzorger/voogd (2)*

_________________________________

_________________________________

Handtekening _______________________

Handtekening ________________________
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