AANMELDINGSFORMULIER
(Voorlopige inschrijving)

Gegevens van het kind:
Achternaam………………………………………………………

Voorvoegsel…………………………………………

Roepnaam………………………………………………..M/V*

Geboortedatum…………………………………..

Voornamen……………………………………………………….........................................................................................
Adres………………………………………………………………..

Postcode………………………………………………

Woonplaats………………………………………………………

Gemeente…………………………………………….

Telefoonnummer……………………………………………..

Geheim J/N*

Geboorteplaats…………………………………………………

Geboorteland………………………………………..

Nationaliteit……………………………………………………...

Gezindte………………………………………………..

Thuistaal…………………………………………………………….

BSN-nummer…………………………………………

Een kopie van 1 van de volgende documenten toevoegen:
• Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt
is, of
• Een paspoort of ID-kaart van het kind, of
• Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie voorzien van BSN-nummer, of
• Kopie van de zorgpas ( mits daarop het BSN-nummer staat genoteerd).

Naam en telefoonnummer huisarts……………………………………………………………………………………………………
Naam en telefoonnummer tandarts…………………………………………………………………………………………………..
Datum inschrijving (eerste schooldag)………………………………………………………..…(door school in te vullen)
Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Zo ja, welke?..............................................
Mag de school informatie opvragen bij deze instelling? J/N*
Bijzondere medische gegevens(Allergieën, medicijngebruik):…………………………………………………………….…
Buitenschoolse ondersteuning (logopedie, fysiotherapie, gezinsondersteuning, enz.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Alleen bij wisseling van school en/of verhuizing vanuit het buitenland:
Per wanneer in Nederland…………………………………………………………………………………………………………..
Afkomstig van school…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres en telefoonnummer school………………………………………………………………………………………………..
Brinnummer school………………………………………………Laatste groep………………………………………………..
Naam leerkracht………………………………………………………………………………………………………………………….
Eerder gedoubleerd J/N* in groep………………………………………………………………………………………………..
Gegevens van ouder(s)/verzorger(s):
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Relatie tot het kind

…………………………………………….

…………………………………..………………….

Naam en voorletters

…………………………………………….

……………………………………..….…………….

Adres

…………………………………………….

……………………………………..….…………….

Postcode en plaats

…………………………………………….

……………………………………..……….……….

Telefoon/mobiel

……………………………….geheim J/N*

………………………………………geheim J/N*

E-mail adres

…………………………………………….

……………………………………….………………

Tel.nr. werk

…………………………………………….

………………………………………….……………

Geboortedatum

…………………………………………….

……………………………………………….………

Geboorteplaats

…………………………………………….

…………………………………………….…………

Geboorteland

……………………………………………

……………………………………………….………

Nationaliteit

……………………………………………

……………………………………………….……..

Burgerlijke staat

……………………………………………

………………………………………………………

Beroep

……………………………………………

……………………………………………………..

Wettelijk gezag

…………………J/N*……………………

…………………J/N*….……………………..….

Contactpersonen in geval van nood, bij onbereikbaarheid ouders/verzorgers:
Naam contactpersoon 1:…………………………………………………….. telefoonnummer:………………………………
Relatie tot het kind (b.v. oma, oom, enz.) ……………………………………
Naam contactpersoon 2:…………………………………………………….. telefoonnummer:………………………………
Relatie tot het kind (b.v. oma, oom, enz.) ……………………………………
Broertjes/zusjes

J/N*

Eén-oudergezin

Naam

……………………………………………

geb.datum…………………………….…………

Naam

……………………………………………

geb.datum……………………………..………..

Naam

………………….…………………………

geb.datum………………………………..…..…

(*Doorhalen wat niet van toepassing is)
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J/N*

Alleen te ondertekenen bij aanmelding van vierjarigen.
Ondergetekende verklaart dat…………………………………………(naam en voornaam leerling) de
afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de aanmelding niet op een andere school stond
ingeschreven.
Naam handtekening ouder/verzorger1
naam handtekening ouder/verzorger 2
……………………………………………………………

………………………………………………………….

Toestemming AVG - beeldmateriaal
Op kindcentrum laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens lesactiviteiten en uitstapjes. Ook uw kind kan op
deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met het beeldmateriaal.
Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s) / verzorger(s) van:
….................................................................................groep..........
….................................................................................groep..........
….................................................................................groep..........
….................................................................................groep..........
dat foto's en video's door kindcentrum de Ontdekkers gebruikt mogen worden*:
o

In de (digitale) nieuwsbrief / In het digitale ouderportaal (Kwieb) /Op de openbare website van het
kindcentrum

o

In de (regionale) krant

o

In de schoolgids en/of schoolbrochure (ook foto’s voor in jaarboek (wordt meegegeven met groep 8)

o

Op de social media van het Kindcentrum en van Blosse (Facebook, YouTube)

o

Voor de schoolfoto

*Aankruisen waarvoor u toestemming geeft.
(indien u niets aankruist, gaan we ervan uit dat u geen toestemming geeft).

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld te ………………………………………… Datum......................................................
Naam ouder(s)/verzorger(s)….........................................

......................................................

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)
….................................................................

..................................................................

N.B. Wij hebben alleen invloed op onze eigen, hierboven genoemde, mediakanalen. Mochten er anderen
(ouders, leerlingen of externen) ongevraagd foto's van schoolactiviteiten delen en deze via de media
verspreiden, zijn wij daar niet aansprakelijk voor. We rekenen er op, dat ieder rekening houdt met de
privacy van anderen.
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Aanmeldingsformulier opvang

BIJLAGE
Naam kind 1:………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………….

Soort opvang:
o Kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen van 7.30-18.30 uur
o Peuteropvang voor 2 tot 4 jarigen van 8.30 tot 12.00 uur
o Voorschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen van 7.30-8.30 uur
o Naschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen van 14.30-18.30 uur
o Studie(mid)dagen en schoolvakanties voor 2 tot 12 jarigen
Gewenste opvangdagen: (graag omcirkelen):
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag*

Flexibel

Gewenste startdatum opvang:…………………………………………………………

Naam kind 2:………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………….

Soort opvang:
o Kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen van 7.30-18.30 uur
o Peuteropvang voor 2 tot 4 jarigen van 8.30 tot 12.00 uur
o Voorschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen van 7.30-8.30 uur
o Naschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen van 14.30-18.30 uur
o Studie(mid)dagen en schoolvakanties voor 2 tot 12 jarigen
Gewenste opvangdagen: (graag omcirkelen):
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Flexibel

Gewenste startdatum opvang:…………………………………………………………

Naam kind 3:………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………….

Soort opvang:
o Kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen van 7.30-18.30 uur
o Peuteropvang voor 2 tot 4 jarigen van 8.30 tot 12.00 uur
o Voorschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen van 7.30-8.30 uur
o Naschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen van 14.30-18.30 uur
o Studie(mid)dagen en schoolvakanties voor 2 tot 12 jarigen
Gewenste opvangdagen: (graag omcirkelen):
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gewenste startdatum opvang:…………………………………………………………

Flexibel
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Wat vindt u belangrijk als het gaat om goede opvang voor uw kind(eren)?

Ruimte voor vragen en opmerkingen

Bedankt voor uw aanmelding!
We verwerken uw aanmelding, waarna Klantcontact Blosse contact met u opneemt om de aanmelding
definitief te maken en met u af te stemmen over de start van uw kind bij de opvang.

