Inschrijfformulier

OBS De Komeet
Bovenbouw
Jupiterstraat 141
1562 WP Krommenie
075-6283240

Personalia leerling
Achternaam:

__________________________________________________

Voorna(a)men:

__________________________________________________

Roepnaam:

__________________________________________________

Straat / huisnummer: _________________________Postcode: ________________
Plaats:

___________________________

Tel:

_________________________Tel. Mobiel: _______________

Emailadres:

__________________________________________________

Nationaliteit:

__________________________________________________

Geboorte datum:

__________________ M / V

Sofinummer/ BSN *:

_____________________ ______________ (kopie bijvoegen)

Geboorteplaats: ___________

Is uw kind de afgelopen 6 maanden ingeschreven geweest bij een andere school? Ja/Nee
Zo ja, welke school?

____________________________ te ___________________

Groep:

____________ tel: __________________

Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht? Ja / Nee
Zo, ja, wat is de naam: _________________________te ________________________
Huisarts en medische gegevens
Achternaam huisarts

___________________________________________________

Woonplaats

___________________________________________________

Ziektekosten verzekering bij

____________________________________________

Polisnummer

___________________________________________________

Medicijngebruik

___________________________________________________

Indien ja, welke medicijnen
Allergie

_____________________________________________

___________________________________________________

Producten die kind niet mag

_____________________________________________

Onderbouw
Neptunuslaan 1
1562 XT Krommenie
075-6216200
info@obsdekomeet.nl
www.obsdekomeet.nl

Eenoudergezin:

Ja/Nee

Andere kinderen uit het gezin:
Voornaam:

________________________ Geb. datum: ________________

Voornaam:

________________________ Geb. datum: ________________

Voornaam:

________________________ Geb. datum: ________________

Voornaam:

________________________ Geb. datum: ________________

Gebruik foto’s /opnames
Op de Komeet worden voor onderwijskundige doeleinden binnen de school video en/of foto
opnames gemaakt. Op onze website en via twitter plaatsen wij regelmatig foto’s van activiteiten die
op school plaatsvinden.
Wij gaan er vanuit dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Als u wel bezwaar heeft, verzoeken we u
een briefje toe te voegen waarop u dat aangeeft.
*Toelichting sofinummer /BSN
U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het sofinummer in te leveren. Het sofinummer
van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan
kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave krijgen.
2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling.
3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het burgerservicenummer van het kind op vermeld staat. Voor
alle duidelijkheid: sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde
nummers.
4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het sofinummer er
daadwerkelijk op staat.
Wilt u een kopie van één van deze bewijsstukken bij het inschrijfformulier voegen?

Personalia ouders
Gegevens ouder / verzorger (1)

Gegevens ouder / verzorger (2)

Ja / Nee

Ja / Nee

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorte land / plaats

Nationaliteit

Vluchtelingen status

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

Noodnummer

e-mail

Burgerlijke staat

Gegevens ouder / verzorger (1)

Gegevens ouder / verzorger (2)

ja / nee

ja/ nee

Wat is de hoogste opleiding die
u heeft gevolgd?

Wat is de naam van de school?

In welke plaats/ land staat deze
school?

Diploma behaald

Indien geen diploma, aantal
jaren genoten opleiding

Beroep

Telefoon werk

Datum

Handtekening

ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde
leerling op OBS de Komeet.

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie van de school en eventuele centrale directie;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn
inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

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

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m
ja

/
/

Ov

O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie 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) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2
-

-

O3-

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,
huishoudschool)
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

……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

O2

-

-

O3-

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,
huishoudschool)
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

……………………………..

