Welkom op basisschool St. Antonius
Wij vinden het fijn dat u uw kind als leerling van
onze school aanmeldt.
Wij verzoeken u om onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

Gegevens kind
Achternaam
Voornamen
Roepnaam

□jongen □meisje

Geslacht
Geboortedatum
Adres

geheim*

Postcode en Woonplaats
Telefoonnr.

geheim*

E-mail adres
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Burger Service Nummer
Geloofsovertuiging
Voorschoolse periode

Gastouderopvang / Kinderdagverblijf/ Peuterspeelzaal*
Naam:
Plaats:
Geeft u toestemming om informatie en onderzoeksgegevens op te vragen
bij de gastouder/ kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal?
□ ja □ nee

Heeft uw kind de afgelopen 6
Ja/nee*
maanden elders onderwijs genoten? naam school:
Plaats:

Zo ja,

Geeft u toestemming om informatie/ onderzoeksgegevens op te vragen bij de vorige school?

□ ja □ nee
Zijn er andere gegevens die van
belang kunnen zijn voor de school?
* = graag aanvinken wat juist of gewenst is.

Aanmeldformulier Stg. Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (versie aug..2018)

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
ouder / verzorger 1/
wettelijk voogd

ouder / verzorger 2/
wettelijk voogd

Relatie tot kind
Wettelijke gezag
over kind

□ ja □ nee*

□ ja □ nee*

Achternaam
Voornaam
Voorletters
Adres en telefoonnr.
(indien anders dan van
het kind)
Mobiel telefoonnr.
Telefoonnr. werk
Beroep
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Telefoonnr. van
derden
(voor noodgevallen)

Telefoonnr.;
Naam;
Relatie tot kind (bijv. oppas, opa, oma);

* = graag aanvinken wat juist is.

Gezinssamenstelling
Roepnaam kind(eren)
(s.v.p. beginnen
met de oudste)

…………….……....geb.datum ……...…...…relatie*.......................
…………….……....geb.datum ……...…...… relatie*.......................
…………….……....geb.datum ……...…...… relatie*.......................
…………….……....geb.datum ……...…...… relatie*.......................

*relatie is bijv. broer, zus, halfbroer of halfzus, stiefbroer of stiefzus

Medische gegevens
Huisarts
Woonplaats
Telefoonnr.
Komt er dyslexie voor in de familie voor
□ ja □ nee*
zover u weet?
Zijn er medische gegevens die van belang □ ja □ nee*
kunnen zijn voor de school ?
Toelichting;
(bijv. behandeling bij logopedie of fysiotherapie,
astma / bronchitis, allergieën / kleurstoffen)

Heeft uw kind bij aanvang van zijn/haar
schoolloopbaan speciale begeleiding
nodig? (bijv. ambulante begeleiding)

□ ja □ nee*

* = graag aanvinken wat juist is.

Toestemming mediagebruik
School maakt gebruik van internet bij
diverse methoden, waaronder
Nieuwsbegrip. Hiervoor heeft school uw
toestemming nodig.

□ Toestemming*□ Geen toestemming*

Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind
Schoolgids, schoolbrochure en
schoolkalender

□ Toestemming*□ Geen toestemming*

Op de website van de school

□ Toestemming*□ Geen toestemming*

Gebruik van beeldmateriaal
op de Parro App

□ Toestemming*□ Geen toestemming*

In de (digitale) nieuwsbrief

□ Toestemming*□ Geen toestemming*

Op socialmedia accounts van de school
(mits van toepassing)

□ Toestemming*□ Geen toestemming*

* = graag aanvinken wat juist of gewenst is.

Alleen in te vullen indien ouders gescheiden van elkaar leven
Kan de informatie-overdracht vanuit
school naar thuis volstaan met het
meegeven van één exemplaar aan het
kind?
Kunnen ouderavonden gezamenlijk
bezocht worden?

□ ja □ nee*

□ ja □ nee*

* = graag aanvinken wat juist of gewenst is.

Hierbij verklaren de ouder(s) / verzorger(s)/ Wettelijke voogd(en) dat;





Zij de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven
de schoolgids, de klachtenregeling en het omgangsreglement beschikbaar is gesteld.
akkoord gaan met de ouderbijdrage, zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de Ouderraad

Graag verwijzen wij u, voor meer informatie naar de website van onze stichting
www.skov-onderwijs.nl en die van de school: www.antoniusschool.nl

Handtekening van beide ouder(s ) / verzorger(s)/ Wettelijk voogd
………………………………

………………………………

Ouder / verzorger 1 / Wettelijk voogd 1

Ouder / verzorger 2/ Wettelijk voogd 2

Datum aanmelding

………………………………

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van
administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

