Aanmeldformulier
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)

ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit
inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op
de Rehobôthschool.

Roepnaam
Geslacht

M / V / Onbekend

Geboortedatum
BSN (Burgerservicenummer)*
Onderwijsnummer (indien bekend)*
Eerste nationaliteit
9 Tweede nationaliteit
9 Land van herkomst
9 Datum in Nederland
Huisarts + plaats **

ADRES
Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats
☐ Nee ☐ Ja
Geheim adres
Telefoonnummer
Geheim telefoonnummer ☐ Nee ☐ Ja
NOODNUMMER
Indien afwijkend van verzorgers:
Noodnummer + naam
GEZIN
Aantal kinderen gezin
Plaats van kind in gezin
Kerkelijke gezindte

oudste / …e

(dd-mm-jj)

☐ n.v.t.
☐ n.v.t.
(dd-mm-jj) ☐ n.v.t.

VERKLARING SCHOOL
De gegevens die u invult op dit formulier, worden
opgeslagen in de leerlingenadministratie en zullen
vertrouwelijk worden behandeld. Ze zijn alleen ter
inzage voor:
- personeel wat de gegevens nodig heeft;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Elke ouder/verzorger met wettelijk gezag heeft recht op
inzage en correctie van onjuiste administratieve
gegevens van het kind.
* 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.
** Voor- en vroegschoolse educatie.

GEGEVENS VORIG ONDERWIJS
Ja / Nee
VVE-deelname**
Naam VVE programma
Indien afkomstig van andere school:
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds

(dd-mm-jj)

te
RUIMTE VOOR OPMERKINGEN

Z.o.z.

Dorpsstraat 184, 2992 AB Barendrecht T 0180 61 54 13
E admin@rehobothbarendrecht.nl I www.rehobothbarendrecht.nl

PERSONALIA VERZORGER 1
Achternaam (+geboortenaam)
Voorletters
heer / mevrouw
Aanhef
Geboorteland
Beroep
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel
☐ Nee ☐ Ja
> Telefoonnr. geheim
Telefoon werk
☐ Nee ☐ Ja
> Telefoonnr. geheim
Burgerlijke staat
vader / moeder / …
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja
Wettelijk gezag

PERSONALIA VERZORGER 2
Achternaam (+geboortenaam)
Voorletters
heer / mevrouw
Aanhef
Geboorteland
Beroep
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel
☐ Nee ☐ Ja
> Telefoonnr. geheim
Telefoon werk
☐ Nee ☐ Ja
> Telefoonnr. geheim
Burgerlijke staat
vader / moeder / …
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja
Wettelijk gezag

Adres, indien afwijkend van leerling:

Adres, indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer
Postcode

Straat en huisnummer
Postcode

Geheim adres
Plaats
Telefoon thuis
> Telefoonnr. geheim
E-mailadres

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

Geheim adres
Plaats
Telefoon thuis
> Telefoonnr. geheim
E-mailadres

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening
Datum

Handtekening
Datum

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

Graag ook de volgende bijlagen invullen:

1. Privacyvoorkeuren.
2. Medische gegevens en medisch handelen.
3. Oudervragenlijst start schoolloopbaan.

Het formulier kan ingeleverd worden bij of opgestuurd worden naar de directie(secretaresse), adres z.o.z.
Bijvoorbaat hartelijk dank!

