TNV MIRON HAGEMAN
KONINGINNELAAN 1B
5263 DP VUGHT

INSCHRIJFFORMULIER
LEERLINGGEGEVENS

In blokletters en zo volledig mogelijk invullen a.u.b.

roepnaam
voornamen
tussenvoegsels
achternaam
geslacht 		jongen		meisje

geboorteplaats
geboortedatum
land van herkomst
nationaliteit
thuistaal
godsdienst

burger service nummer
Voeg een kopie van de zorgverzekeringspas bij. Een kopie van de id kaart
of paspoort mag ook. Dit is belangrijk omdat de bekostiging van
de scholen plaatsvindt op basis van het Burger Service Nummer. Zonder
dit nummer kan uw kind niet worden ingeschreven.

ADRESGEGEVENS KIND
straat
postcode
woonplaats
telefoon thuis
mobiel

dit adres is van
verzorger 1 en 2
verzorger 1
noodnummer
noodnummer naam
plaats in gezin (bijvoorbeeld 1e van 2 kinderen)
van
kinderen

MEDISCHE GEGEVENS
huisarts

afkomstig uit een eenoudergezin		
ja		
nee

medicijn gebruik
afkomstig van school (alleen een andere basisschool)
producten die het kind niet mag

allergieën

plaatsing in groep
1
2
3
4

5

6

7

8

Z.O.Z

OUDER/VERZORGER GEGEVENS
ouder/verzorger 1
releatie tot kind
voorletters
achternaam
burgerlijke staat
geboortedatum
geboorteplaats
land van herkomst
nationaliteit
telefoon
mobiel
werkzaam bij bedrijf
beroep
hoogst genoten opleiding
diploma behaald				ja
Indien nee, aantal jaar onderwijs binnen opleiding
e-mail
ouder/verzorger 1 heeft wettelijk gezag
ja

ouder/verzorger 2
releatie tot kind
voorletters
achternaam
burgerlijke staat
geboortedatum
geboorteplaats
land van herkomst
nationaliteit
telefoon
mobiel
werkzaam bij bedrijf
beroep
hoogst genoten opleiding
diploma behaald		
		
ja
Indien nee, aantal jaar onderwijs binnen opleiding
e-mail
ouder/verzorger 2 heeft wettelijk gezag
ja

nee

nee

(in te vullen door de school)

basisonderwijs of (v)so-zmlk
overig vo en hoger
ibo/vbo pro of vmbo bbl/kb
onbekend
			

nee

nee

(in te vullen door de school)

basisonderwijs of (v)so-zmlk
overig vo en hoger
ibo/vbo pro of vmbo bbl/kb
onbekend
Adres verzorger 2

(indien van toepassing)

BEELDMATERIAAL (FOTO’S EN VIDEO’S) MAG DOOR DE KONINGSLINDE
WEL OF NIET GEBRUIKT/GEDEELD WORDEN VOOR:
Beeldmateriaal mag door De Koningslinde Beeldmateriaal wordt gebruikt voor
gebruikt/gedeeld worden:
de volgende doeleinden:

Toestemming
ja/nee*

in de schoolgids en/of schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school
en de onderwijsmogelijkheden. Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor
PR-doeleinden van de school.

ja

nee

op de openbare website 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.

ja

nee

door gebruik te maken van ouderinformatie
apps zoals Klasbord en/of Parro

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes,
excursies, schoolfeesten, etc.

ja

nee

in de (digitale) nieuwsbrief

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school.

ja

nee

op sociale-media accounts van de school
(Twitter, Facebook)

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.

ja

nee

Alleen bedoeld voor gebruik ouders onderling

ja

nee

Tevens vragen wij uw toestemming voor:

gebruik van adresgegevens en telefoonnummer
voor klassenlijst

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren dat op dit formulier
vermelde gegevens juist zijn.
Ouder/verzorger 1
Handtekening

Ouder/verzorger 2
Handtekening

