PCPO
B a re nd re c ht e n R i d d e r k e r k

Dit formulier kunt u inleveren bij de
directeur/schoolleiding.

Inschrijfformulier leerling basisonderwijs
Personalia leerling
Achternaam

Geslacht: O M

O V

Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN

Gezindte
Straat

Adres

Postcode
Woonplaats

Eerste nationaliteit
(Tweede nationaliteit)
Land van herkomst

Datum in Nederland

Eerste schooldag

Voorschoolse periode
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?

O Nee

O Ja, welke...

Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?

O Nee

O Ja, welke...

Heeft uw kind een VVE-indicatie?

O Nee

O Ja

O Nee

O Ja

O Onbekend

Schoolloopbaan
Heeft uw kind de afgelopen 6 maanden onderwijs genoten?

Gegevens vorige school
Naam van de school
Straat
Adres

Postcode
Woonplaats

Telefoonnummer
Intern begeleider
Laatste leerkracht
Groep

Schoolloopbaan

O Groep 1

O Groep 2

O Groep 3

O Groep 4

O Groep 5

O Groep 6

O Groep 7 O Groep 8

Doublure in groep
Kleuterverlenging
groep 1/2

O Ja

O Nee
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Inschrijfformulier leerling basisonderwijs
Broers/zussen op dezelfde school
Naam

Naam

Naam

Naam

Personalia ouder/verzorger 1
Achternaam

Geslacht: O M

O V

Voornaam
Voorletters
Relatie tot het kind

Overige...

Belast met
ouderlijk gezag

O Ja

O Nee

Thuis
Telefoon

Mobiel
Werk

E-mailadres
Geboorteland
Thuistaal

Personalia ouder/verzorger 2
Achternaam

Geslacht: O M

O V

Voornaam
Voorletters
Relatie tot het kind
Belast met
ouderlijk gezag

Overige...
O Ja

O Nee

Thuis
Telefoon

Mobiel
Werk

E-mailadres
Geboorteland
Thuistaal

Afwijkend adres (t.o.v. de leerling)
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Straat
Adres

Postcode
Woonplaats

Hoofdverblijfplaats

O Ja

O Nee

O Ja
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Inschrijfformulier leerling basisonderwijs
Noodnummers (als ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn)
Naam

Telefoonnummer

Relatie tot leerling

Medische gegevens
Naam huisarts

Tel. nr. huisarts

Medicijnen
Allergieën
Verboden producten
Heeft uw kind alle inentingen gehad?

O Ja

O Nee

Overige medische bijzonderheden:

Factoren die de ontwikkeling hebben beïnvloed (indien van toepassing, anders kunt u deze vragen overslaan)
Kies uit de volgende opsomming wat van toepassing is op uw kind:
O

Kind heeft zover bekend bij ouders/verzorgers geen extra zorg nodig m.b.t. onderstaande
kindkenmerken.

O

motorische beperkingen

O

zorgen rondom gedrag/opvoeding

O

gehoorproblemen

O

communicatieve beperkingen

O

epilepsie

O

sociale en/of emotionele problemen

O

dyslexie

O

PDD-NOS, CD, ODD, ADD, ADHD

O

visuele problemen

O

het Syndroom van Down

O

Anders, namelijk...

Uw kind is onderzocht door de navolgende instantie

Heeft uw kind een indicatiestelling?

O Ja

in het jaar

O Nee

Zo ja, voor welk cluster

(Alleen invullen indien indicatiestelling van toepassing is)
Welke aanpassingen worden gevraagd om uw kind in ons reguliere onderwijs te laten functioneren?
O

er is hulp nodig bij het voortbewegen;

O

er is specifieke begeleiding i.v.m. het gedrag nodig;

O

er is hulp nodig bij het gebruik maken van het
toilet;

O

anders, namelijk:

O

er is hulp nodig bij het gebruik maken van
leermaterialen in de klas;
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Inschrijfformulier leerling basisonderwijs
Welke vormen van begeleiding vraagt uw kind per dag/week:

Is er een externe instantie betrokken bij de begeleiding van uw kind?

O

Ja

O

Nee

Zo ja, welke

Welke aangepaste materiële ondersteuning zou uw kind nodig hebben?
Leermiddelen
Meubilair
Anders, namelijk:
Is door de ouders/verzorgers een aanvraag gedaan voor:
•

een indicatie voor een “arrangement”?

O

Ja

O

Nee

•

een persoonsgebonden budget voor de leerling?

O

Ja

O

Nee

•

andere financiële ondersteuningsmogelijkheden aangevraagd voor
ouders/school?

O

Ja

O

Nee

Zo ja, bij wie en met welk resultaat?

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind op bijvoorbeeld de website, in school- of social
mediaberichten hebben we volgens de AVG uw toestemming nodig. Dit geldt ook voor het maken
van de klassenfoto met uw kind door de schoolfotograaf.
Na inschrijving ontvangt u van school inloggegevens voor de oudercommunicatietool
SocialSchools. In dit account dient u via uw telefoon of PC onder ‘beeldgebruikvoorkeur’ voor de
verschillende onderdelen per kind uw voorkeur in te stellen.
U kunt natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming voor beeldmateriaal intrekken via de app.
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Inschrijfformulier leerling basisonderwijs
Ondergetekende:
•

geeft door ondertekening van dit formulier toestemming om (indien
nodig) gegevens en inlichtingen op te vragen bij de vorige school/
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

O

Ja

O

Nee

•

is bekend met de privacyverklaring van PCPO (www.pcpobr.nl/ouders/privacy/)

O

Ja

O

Nee

•

is op de hoogte van de inhoud van de brochures ‘Toelating’ en ‘Schorsing
en verwijdering’, deze zijn te vinden op de website van de school

O

Ja

O

Nee

•

verklaart de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks te betalen¹

O

Ja

O

Nee

•

geeft wijzigingen van adres, telefoon- en/of medische gegevens en
wijzigingen in de gezinssituatie z.s.m. door aan de administratie van de
school / via het ouderportaal van ParnasSys

O

Ja

O

Nee

•

is op de hoogte van het feit dat de schoolvorderingen van en gegevens
over de leerling in het leerlingdossier worden bijgehouden

O

Ja

O

Nee

•

is op de hoogte van de kenmerken van de protestants-christelijke
identiteit van de school zoals omschreven in de brochure ‘toelating’ en
zal deze onderschrijven, dan wel respecteren.

O

Ja

O

Nee

Formulier naar waarheid ingevuld:
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam
Datum
Handtekening

Dit formulier kunt u inleveren bij de
directeur/schoolleiding.

Verklaring school:
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld.

N.B.: Voor kinderen die van een andere basisschool komen, geldt dat dit een voorlopige inschrijving is. Met
het invullen van dit formulier geven ouders / verzorgers toestemming om contact op te nemen met deze
school.
Mede n.a.v. deze gegevens wordt bekeken óf een kind geplaatst wordt en zo ja in welke groep. Hierbij geldt
dat de inschrijving pas definitief wordt ná ondertekening vóór de eerste schooldag door de directeur.
Akkoord definitieve inschrijving:
Datum

Handtekening directeur

Hartelijk dank voor het invullen. Dit formulier wordt door ons administratief verwerkt.
Hierna ontvangt u een bevestiging van de definitieve inschrijving.
¹ Naast de verantwoording in de schoolgids, kan de besteding van de ouderbijdrage ook op verzoek door de directie worden toegelicht.
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