bezoekadres:
telefoon:
e-mail:
website:

Dorpsstraat 32a, 3366 BD WIJNGAARDEN
0184 – 410139
info@cbwswijngaarden.nl
www.cbswijngaarden.nl

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen
Leerlinggegevens:
Achternaam:

……………………………..……………… Roepnaam: …………………..……………………..…….……

Voornamen voluit:

…………………………………………………………………………………………………..……….............

Geslacht: M / V

Geboortedatum ………- ……… - ……… Burgerservicenummer kind *): ……………………….

Geboorteplaats:

………………………………………………………………………………………………….…………………..

Kerkelijke gezindte

………………………………………… Kerkelijke gemeente: ……...………….…………………………

Nationaliteit:

Nederlandse / ……………………………… Geboorteland: Nederland /…………………..…..…..

Peuterspeelzaal

nee / ja, aantal dagdelen: ……………………………………………………………………….………….

Vorige school:

………………………………………………………………………………………….…………….……………

Adres vorige school:

……………………………………………………………………………….Huidige groep: …….…..…….

Onderwijs sinds:

……………………………………………... Soort school: ……..…………………………….……………

*) Hierbij graag ook een kopie van het zorgpasje waarop het burgerservicenummer staat vermeld.
Oudergegevens:

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Achternaam (ook meisjesnaam):

……………………………….…………

…………………………………………

Voorletters:

……………………………….…………

…………………………………………

Geslacht:

M/V

M/V

Relatie tot het kind:

………………………………….………

………………….……………………..

Geboortedatum:

………………………………….………

…………………………………………

Geboorteplaats:

………………………………….………

…………………………………………

Beroep:

………………………………….………

…………………………………………

Werkzaam bij:

…………………………………….……

…………………………………………

Telefoon werk / mobiel nummer

…………………………………….……

…………………………………………

Burgerlijke staat:

Gehuwd / ………………………..….

Gehuwd / …….…………………….

Geboorteland:

Nederland / ………………………..

Nederland / ………………………..

Nationaliteit

Nederlandse / ……………………….

Nederlandse / ………………………

Adres:

...………………………………………

…………………………………………

Postcode en woonplaats

…………………………………………

…………………………………………

Telefoon:

…………………………………………

…………………………………………

e-mailadres:

…………………………………………

…………………………………………

Aantal kinderen in gezin …………………………………………………………………………………….…………............
Plaats in gezin:

……………………………………………………………………….………………….……..………

Broertjes / zusjes op school:

Broertjes / zusjes nog thuis:

………………………………………….. groep: …………

……………………….……….. Geb.: …… - …… - ……

………………………………………….. groep: ………...

………………………………… Geb.: …… - …… - ……

………………………………………….. groep: ………...

………………………………… Geb.: …… - …… - ……

Medische gegevens:
Huisarts:

………………………………………………………… tel:………………………..………….…….

Zorgverzekeraar:

………………………………………………………… polisnummer:……….………………….

Medicijngebruik:

………………………………………………………………………………………………………….

Allergie:

……………………………………………………………………………………..….……………….

Bijzonderheden:

……………………………………………………………………..……………….………………….

Dyslexie in de familie

ja / nee: relatie familielid ………………………………………………..…………………….

Extra noodnummer (tel) …………………………………………… van: ………………………………….……………...….

Gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit
beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om
uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Hieronder
kunt u aangeven of het beeldmateriaal gebruikt mag worden en voor welke doelen. Uw toestemming kunt u ten alle tijden
intrekken, maar op reeds gepubliceerd beeldmateriaal is de intrekking niet van toepassing.
Beeldmateriaal mag door de
school gebruikt worden:
 in de schoolgids en/of
schoolbrochures

 op de openbare website van de
school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media account van
de school (Parro)

Leerlingengegevens
 verstrekken van de gegevens
van de leerling via een beveiligd
systeem (OSO)

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de
school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op
en om school
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.
Doel
Bij het verlaten van de school worden de leerlingengegevens
overgedragen aan de volgende school indien er een inschrijving
overlegd kan worden.

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Lid schoolvereniging :

ja / nee zo nee, wilt u lid worden voor € 10,- per jaar? ja / nee

NB. Als lid van de Schoolvereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard onderschrijft u van harte dat de vereniging en haar leden zich
gebonden weten aan de Bijbel en de geloofsleer vanuit de Drie Formulieren van Enigheid, zoals verwoord in de Statuten art. 3.

Verklaring:
De heer en / of mevrouw ……………………………………………… verklaart / verklaren dat de op dit formulier vermelde gegevens
juist zijn en verklaart / verklaren tevens respect te hebben voor het christelijk karakter van de school (zoals beschreven in de
schoolgids).
Voorts verklaart ondergetekende dat hij/zij heeft kennisgenomen van het feit dat voor een (toekomstig) lidmaatschap van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of activiteitencommissie geldt dat het kandidaat-lid schriftelijk verklaart de
grondslag en doelstelling van de schoolvereniging te zullen respecteren.

Wijngaarden, …………………………………. (datum),

…………………………………………………….

…………………………………………………

(handtekening ouder/verzorger 1)

(handtekening ouder/verzorger 2)

