Basisschool Bleijerheide
Bleijerheiderstraat 125
6462 AH Kerkrade
Tel: 045-5452766
Postbus 67, 6460 AB Kerkrade
E-mail: jack.meis@movare.nl
Internet: www.bleijerheide.nl

Personalia leerling
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Woonplaats

Geheim adres?

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Telefoonnummer geheim?

☐ Nee ☐ Ja

Mobiel geheim?

☐ Meisje ☐ Jongen

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

BSN*

Onderwijsnummer*

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Land van herkomst

☐ n.v.t.

Datum aanmelding

Datum inschrijving

Spreektaal thuis

Gezindte

Toelichting BSN- en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van
de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het
onderwijsnummer gebruikt.

Medische gegevens
Persoonlijk polisnummer
Verzekeringsmaatschappij
Naam huisarts

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Medicijnen

☐ n.v.t.

Allergieën

☐ n.v.t.
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Noodnummers
Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Gegevens vorig onderwijs
Naam VVE Programma

☐ n.v.t.

Naam school van herkomst

☐ n.v.t.

Plaats school van herkomst

☐ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

☐ n.v.t.

Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school
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Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorna(a)m(en)

Voorletters

Voorletters

Aanhef

Mevrouw 

Heer 

Relatie tot kind
Wettelijk verzorger

Aanhef

☐ Nee ☐ Ja

Wettelijk verzorger
Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Land van herkomst

Land van herkomst

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding
☐ Nee ☐ Ja

Diploma behaald

Indien nee, aantal jaren opleiding

Indien nee, aantal Jaren opleiding

Naam opleiding

Naam opleiding

Beroep

Beroep

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim?
E-mail

Heer 

Relatie tot kind

Geboortedatum

Diploma behaald

Mevrouw 

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis geheim?

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

E-mail

Opleidingscategorie weging
(in te vullen door de school)

 basisonderwijs of (v)so-zmlk
 lbo/vbo, pro of vmbo bbl/kb
 overig vo en hoger

 basisonderwijs of (v)so-zmlk
 lbo/vbo, pro of vmbo bbl/kb
 overig vo en hoger
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Indien afwijkend adres van leerling

Adres verzorger 1

Adres verzorger 2

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind
Schoolgids, schoolplan en schoolkalender

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op de website van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

In de (digitale) nieuwsbrief

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op socialmedia accounts van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Opmerkingen
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Toelichtingen.
1. Algemeen
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier voor toelating van de vermelde leerling.

2. Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
de directie en teamleden van de school;
de inspectie van het basisonderwijs;
de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
de schoolarts.
Het is zonder de 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. De leerlingbegeleider heeft recht op inzage in het leerlingdossier indien het in het belang is van het kind.

3. Toelichting BSN (Burgerservicenummer).
Het BSN van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.
Het is dus niet nodig een uitreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen.
De zorgpas kan niet gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door
de overheid uitgegeven.
Let op: neem een document met het BSN mee.

4. Toelichting onderwijsgegevens.
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Aldus naar waarheid ingevuld.

Ondertekening verzorger 1

Ondertekening verzorger 2

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Plaats

Plaats

INSCHRIJFFORMULIER

BLEIJERHEIDE,

23.10.2018
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