Jenaplanschool Zonnewereld

Tel: 030-6668579 www. zonnewereld.nl

Aanmelding leerling ouder dan 3 jaar.*
Basisgegevens kind

Achternaam

________________________________________________

Voornamen

________________________________________________

Roepnaam

________________________________________________

Andere naam hanteren Ja/Nee

man/vrouw

Zo ja, welke ________________________________________

Geboortedatum ______________________ Geboorteplaats _____________________________
BSN nr.**

___________________________________ voeg kopie met BSN nr. toe. Wordt daarna vernietigd.

1e Nationaliteit ___________________________________
2e

Nationaliteit ___________________________________

Land van herkomst ________________________________
Datum in Nederland _______________________________
Land van herkomst vader ___________________________
Land van herkomst moeder __________________________
VVE deelname Ja /Nee

Naam VVE programma ________________________________________

Kinderdagverblijf ________________________ vanaf datum _______________________________
Leerling is aangemeld / ingeschreven bij een andere school

Ja / Nee

Zo ja, naam van school waar leerling is aangemeld / ingeschreven ___________________________
Datum aanmelding andere school __________________________

Aanvullende gegevens:
Zijn er opvallende ontwikkelingen op cognitief/motorisch/soc.emotioneel gebied: _________________
Huisarts

___________________________________________________________________

Medische bijzonderheden _________________________________________________________
Medicijngebruik

_____________________________________________________________

Producten die kind niet mag ________________________________________________________

Gezin:
Aantal kinderen ________________ Plaats van kind in het gezin __________________
Noodnummer _______________________ Noodnummer naam __________________
Eventuele opmerkingen ___________________________________________________

ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2

Achternaam
Voorletters
Geslacht
relatie tot kind
geboortedatum
geboorteland
beroep
hoogst genoten
opleiding***
Diploma behaald
Indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding
naam van de school waar
het diploma is behaald
Jaar waarin diploma
behaald is
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim?
Email
TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK FOTO EN VIDEO-OPNAMEN:

- wel / geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s/filmpjes waarop mijn kind voorkomt
op de website van school
- wel / geen toestemming te geven voor het schoolintern gebruiken van foto’s en/of videomateriaal
waarop mijn kind voorkomt ten behoeve van begeleiding leerlingenzorg en/of schoolactiviteiten
- wel / geen toestemming te geven het gebruiken van foto’s waarop mijn kind voorkomt voor de
schoolgids
- wel / geen toestemming te geven voor het gebruiken van foto’s en/of videomateriaal voor
publicitaire schooldoeleinden
TOESTEMMING EXCURSIES

Hierbij geef ik wel / niet toestemming dat mijn kind deelneemt aan activiteiten van Zonnewereld die niet op
school plaatsvinden. Het is goed dat hij/zij daar met de auto of het openbaar vervoer naar toe gaat.
VERKLARING SCHOOLKOSTEN

Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn en in te stemmen met de kosten die zijn verbonden aan het jaarlijkse
schoolreisje (groep 1-2) of kamp (groep 3-8) en de ouderbijdrage. De actuele bijdragen zijn besproken
tijdens de rondleiding en kunt u vinden in de schoolgids.
ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 1 _______________________ Naam verzorger 2
______________________

Handtekening

_______________________ Handtekening

_______________________

Datum

_______________________ Datum

______________________

Door middel van de ondertekening van dit formulier verklaart u:
- gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod van de school en
- de levensbeschouwelijke identiteit van de Stichting PCOU en de school te respecteren.

ALGEMENE TOELICHTING
* M.i.v. de wet passend onderwijs per 1-8-2014 hanteren wij aanmeldingsformulieren voor kinderen vanaf
drie jaar. Art.40 WPO.
De school onderzoekt de toelaatbaarheid en besluit binnen maximaal 10 weken of de leerling
ingeschreven/geplaatst zal worden op Zonnewereld. Ouder(s) /verzorger(s) krijgen hiervan schriftelijk
bericht. Voordat tot definitieve aanname overgegaan kan worden, moet eerst de rondleiding gevolgd zijn.
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijks accountant van het ministerie OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de algemene verordening
gegevensbescherming.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
**TOELICHTING SOFINUMMER/BSN
Sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van
uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
- het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind;
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind;
- het geboortebewijs van uw kind;
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen. De
zorgpas kan niet gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door de
overheid uitgegeven.
Let op: neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier.
Deze wordt na controle vernietigd.
***TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij verklaart Zonnewereld de aanmelding wel / niet om te zetten in een inschrijving/plaatsing.
Toelichting:

Datum:

Handtekening:

M. Gadellaa
Directeur

Jenaplanschool Zonnewereld
Hoofd, hart en handen ontwikkelen zich samen.

Teunisbloemlaan 54, 3452CB Vleuten. Tel: 030-6668579 www. zonnewereld.nl
Jenaplanschool Zonnewereld wil een veilige en pedagogische school zijn; een goed voorbeeld voor de kinderen. In
overleg met de Medezeggenschapsraad is in schooljaar 2013-14 een aantal regels opgesteld. Deze maken duidelijk
wat van ouders verwacht wordt om zo gezamenlijk een veilig en pedagogische klimaat tot stand te brengen.
Wij stellen het enorm op prijs als u deze bladzijde met de tien gouden regels tekent voor gezien en met het
(voor)aanmeldingsformulier inlevert bij de administratie.
Tien Gouden Regels voor ouders:
Jenaplanschool Zonnewereld is een school waar medewerkers, leerlingen en ouders in goede sfeer met elkaar
omgaan. Hierbij is het Kanjerprotocol leidend in de omgang met elkaar.
1.

Houdt u aan de schoolregels en Kanjerafspraken, deze gelden niet alleen voor uw kind en de leerkracht,

maar ook voor u. Draag als ouder bij aan een goede sfeer binnen Zonnewereld.
2.

Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief, met oprechte aandacht en

met respect.
3.

Respecteer de leerkracht als professional. Werk samen, sta open voor elkaars mening en werk mee

aan gezamenlijke oplossingen.
4.

Participeer actief als begeleidende ouder tijdens schoolactiviteiten en wees ondersteunend aan de

leerkracht. U heeft een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Instructies van de leerkracht en school dienen te
worden opgevolgd.
5.

Beperk het gebruik van mobiele telefoon zoveel mogelijk.

6.

Breng uw kind op tijd in de klas.

7.

Maak een afspraak met de leerkracht buiten de lestijden als u meer tijd nodig heeft. Beperkt u

voorafgaand aan de les alleen tot een korte overdracht.
8.

Bewaar de rust in het schoolgebouw, stilte in de gangen tijdens de lesuren

9.

Op school, naast het schoolgebouw en tijdens schoolactiviteiten wordt niet gerookt en geen alcohol of

drugs gebruikt in de nabijheid van kinderen.
10.

Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet geaccepteerd en worden zo nodig gemeld bij de

politie.

Voor gezien: ______________________________________________________________

