Inschrijfformulier obs Thrimwalda

INSCHRIJFFORMULIER
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven
zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden
vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Naam school:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum inschrijving:

obs Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk
058 256 2271
info@obsthrimwalda.nl
Groep:

Gegevens leerling:
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Nationaliteit:
Kerkelijke gezindte:
Geslacht:
M/V

Geboorteplaats:

Woonplaats:
Geheim:
ja / nee
Geboorteland:
Verzekeringsnummer:

Gegevens ouders:
● Achternaam en voorletters ouder [1]:
(indien van toepassing ook meisjesnaam vermelden)

Ouder / verzorger / voogd (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
M/V
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Burgerlijke staat:
E-mailadres:
Naam hoogst genoten onderwijs / diploma:
Diploma behaald: Ja / Nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding:
Naam school waar het diploma is gehaald:
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald:
Jaar waarin het diploma is gehaald:
Beroep:
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● Achternaam en voorletters ouder [2]:
(indien van toepassing ook meisjesnaam vermelden)

Ouder / verzorger / voogd (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
M/V
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Burgerlijke staat:
E-mailadres:
Naam hoogst genoten onderwijs / diploma:
Diploma behaald: Ja / Nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding:
Naam school waar het diploma is gehaald:
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald:
Jaar waarin het diploma is gehaald:
Beroep:
Gezinssamenstelling:
Gezinssamenstelling:
Jongens
Meisjes
Eenoudergezin:
ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Opmerkingen:
Indien ouders gescheiden, kind toegewezen aan:
Gegevens vorige school:
Naam school / PSZ:
Adres / Plaats:
Telefoonnummer:

Laatste groep:
E-mailadres:
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Overige gegevens:
Adres(sen) bij afwezigheid:
Telefoonnummer(s):
Huisarts:
Tandarts:
Spreektaal thuis:

Tel:
Tel:
Gezindte:

Medische bijzonderheden [zindelijk, (voedsel)allergie, medicijngebruik, chronische aandoening, slaapproblemen]:

Waren er problemen tijdens de zwangerschap en rond de geboorte?

Is het bekend of er in de familie dyslexie en / of ernstige spellingsproblemen, dyscalculie of
hoogbegaafdheid voorkomen?
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de gezinssituatie?

Als ouder[s] / voogd[en] geven wij / geef ik de school toestemming:
O voor het maken van video-opnames in de groep.
O voor het plaatsen van foto’s van mijn kind op de website van de school.
O Informatie op te vragen bij:
O de peuterspeelzaal / vorige school
Naam:
Adres:
O de volgende instellingen
[bv. kinderdagverblijf, medisch kleuterdagverblijf, audiologisch centrum, bureau Jeugdzorg, CJG, VTO-team]

Naam:
Adres:
O de volgende specialisten [bv. logopedist, fysiotherapeut, huisarts]
Naam:
Adres:
Aanvullende informatie:

3

Inschrijfformulier obs Thrimwalda

Dit formulier moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers.
Wat als u gescheiden bent?



Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dat hun kind niet staat
ingeschreven bij een andere school en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen
worden gecontroleerd door de departementale Auditdienst en de IB-Groep.

Plaats:
Datum:
Handtekening ouders:

Handtekening directie:

[1]

[2]
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Netwerk “de Wâlden”
’t Swin 8
9201 XZ Drachten
Tel: 0512-541533
E-mail: h.dijkema@itheechhof.nl

Zorgplicht.
Na de inwerkingtreding van de wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft de school zorgplicht
voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen ervoor moeten
zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende
onderwijsplek geboden wordt. Ook wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
Mocht de school de leerling niet voldoende kunnen ondersteunen, dan is het de plicht van de school
om samen met de ouders een andere basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoeften van
de leerling voldoet.
Informatieplicht.
Om te kunnen voldoen aan deze zorgplicht hebben ouders een informatieplicht. Dit betekent dat u als
ouders de school moet informeren over alle relevante zaken die de ondersteuning van uw kind
betreffen.
Schriftelijk aanmelden.
Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Dan is dat mogelijk vanaf de dag dat uw kind drie jaar is.
De inschrijving moet schriftelijk en op tijd bij ons binnen zijn: uiterlijk 10 weken voordat uw kind start
op school. Hebt u uw kind bij meerdere scholen ingeschreven? Vermeld dit dan altijd op het
inschrijfformulier, samen met de naam van de andere school / scholen waar u uw kind heeft
ingeschreven. Binnen 6 weken na uw schriftelijke inschrijving neemt onze school een beslissing over
de toelating van uw kind. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd.
Extra ondersteuning.
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u moeilijk is te beoordelen of uw kind extra ondersteuning
nodig heeft. Wanneer u bijgaand inschrijfformulier heeft ingevuld, en wij zijn van mening dat er extra
ondersteuning nodig is, dan bespreken wij dit zo spoedig mogelijk met u. Wanneer onze school een
passend aanbod kan bieden wordt uw kind ingeschreven. Als dit niet zo is dan zijn wij er
verantwoordelijk voor dat uw kind op een andere school een passende plek krijgt. Uiteraard gebeurt
dit in overleg met u.
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