Robbenoordstraat 11,
1779 BJ Den Oever
branding@kopwerk.nl
www daltonschooldebranding.nl

Gegevens kind
Achternaam:

Geboortedatum:

Voorvoegsel(s):

Geboorteplaats:

Voorletters:

Geboorteland:

Voornamen:

Nationaliteit:

Roepnaam:

Sofi-nummer:

Geslacht:

Jongen / Meisje

Godsdienst:

Gezinssamenstelling
Adres:
PC + Plaats:
Telefoon:

Geheim:

Ja / Nee

Hobby’s, interesses van uw kind:

Heeft u bezwaar als wij foto’s plaatsen van uw kind in de schoolkrant, schoolgids of op de
Brandingsite? ja/nee
Zwemdiploma

ja/nee

Heeft één van de ouders dyslexie?

ja/nee

Medische beperkingen ja/nee
Zo ja, aard van de beperking:
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Gegevens vorige kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool
Naam school:
Adres:
PC + Plaats:
Groep:

Extra gegevens
Naam noodadres 1:

Naam huisarts:

Adres:

Adres:

PC + Plaats:
Telefoon:

PC + Plaats:
Telefoon:

Relatie tot kind:
Naam noodadres 2:

Naam tandarts:

Adres:

Adres:

PC + Plaats:
Telefoon:

PC + Plaats:
Telefoon:

Relatie tot kind:
Medicatie:
Overige medische
gegevens:

Gegevens ouders / verzorgers
ouder / verzorger 1

ouder / verzorger 2

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Voornaam:

Voornaam:

Voorvoegsel(s):

Voorvoegsel(s):

Achternaam:

Achternaam:

Geslacht:

Man / Vrouw

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Adres:

Adres:

PC + Plaats:

PC + Plaats:

Telefoon:

Telefoon:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Mobiel:

Mobiel:

E-mail:

E-mail:

Hoogste opleiding:

Hoogste opleiding:
-2-

Man / Vrouw

Diploma behaald:

Ja / Nee

Diploma behaald:

Plaats en jaar van behalen:

Plaats en jaar van behalen:

Naam instelling:

Naam instelling:

Indien Nee, aantal gevolgde schooljaren:

Ja / Nee

Indien Nee, aantal gevolgde schooljaren:

Beroep:

Beroep:

Eén oudergezin:

Ja / Nee

Eén oudergezin:

Ja / Nee

Ouderlijk gezag:

Ja / Nee

Ouderlijk gezag:

Ja / Nee

Vluchtelingenstatus:

Ja / Nee

Vluchtelingenstatus:

Ja / Nee

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO
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 ouder 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.
Verklaring van inschrijving
Bij inschrijving van een leerling in het basisonderwijs is een uitschrijvingsverklaring vereist van de school waarvan de leerling
afkomstig is.
Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school gaat, geldt dat de ouders/verzorgers dienen te verklaren dat hun kind binnen een
periode van 6 maanden voorafgaande aan de inschrijving, niet op een andere school was ingeschreven.

Verklaring:
Hierbij verklaren de ouders dat
staat bij een andere school.

niet ingeschreven

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids(website) van PCB de Branding en
deze te onderschrijven.
Ouders / verzorgers geven toestemming aan de school, indien dat nodig is, om overleg te plegen en
informatie uit te wisselen met externen in het belang van het welzijn van hun kind.
In te stemmen met onderzoek op capaciteiten en of gedrag als dit door de school wenselijk wordt geacht.
Medicijngebruik welke te maken hebben met gedrag in overleg met school te starten of te beëindigen.
Iedere zij-instromer wordt bij aanvang van hem/haar schoolloopbaan op De Branding getoetst, zodat de
leerling een optimale start krijgt.
De Wet op op het Onderwijsnummer bepaalt dat de school van de kinderen het sofinummer moet hebben. De
nummers nemen wij op in de leerlingadministratie.
Graag ontvangen wij een kopie van het officiële document van de belastingdienst waar op het sofinummer van
het kind staat vermeld. Een kopie van een eigen identiteitskaart van het kind, een eigen paspoort van het kind
of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer op vermeld staat, mag ook.
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Dit formulier a.u.b. ondertekend bij de directie/schooladministratie inleveren.
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