Vanaf 01-01-2015 te gebruiken formulier

Geachte ouders, verzorgers,

Hierbij heten wij u en uw kind(eren) van harte welkom op onze school. CBS De Ark is één van de
zestien basisscholen van stichting C.B.O. De Greiden. Bij deze brief ontvangt u drie formulieren
voor de inschrijving van uw kind(eren) bij ons op school.
Alleen de gegevens van het eerste blad (‘Inschrijfformulier A’) zijn noodzakelijk om uw kind
officieel in te kunnen schrijven bij ons op school.
Om als school een leerling voor meer dan één leerling te mogen tellen voor de bekostiging, is het
van belang dat ook Inschrijfformulier B wordt ingevuld en ondertekend.
Ten slotte hebben we een derde formulier, formulier C, waarin we aanvullende gegevens vragen
welke van belang zijn voor uw kind.
Ik verzoek u de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren. Mochten er vragen
zijn dan kunt u altijd even contact opnemen

We zetten in op een goede samenwerking.

Met vriendelijke groet, namens CBO De Greiden,
directeur,
Greet Stulp.
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Inschrijfformulier A
Achternaam:
Voorletter(s):
Geboortedatum:
Geslacht:

jongen / meisje

BSN (Burgerservicenummer ):
(bewijs kopie bijvoegen)
Adres
Postcode
Woonplaats
Bewijs van uitschrijving vorige school, niet
Ja / nee
ouder dan 6 maanden:
(bij ‘ja’, bewijs kopie bijvoegen)
Indien er geen bewijs van uitschrijving is van een leerling, dan verklaren de ouders dat de leerling binnen een
periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving niet eerder op een andere school of instelling voor ander
onderwijs was ingeschreven.

Ouders verklaren hierbij de christelijke identiteit van de school te respecteren.
Inschrijfdatum:
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INSCHRIJFFORMULIER B

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
(heeft de ouder in het buitenland de opleiding gevolgd, dan het invulformulier voor desbetreffende land invullen. Zie www.duo.nl )

Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum ………………………………………………………….. O m / O v
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..
Bent u de enige ouder? O ja / O nee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………………………………………..

1.

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder ……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere
technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond
(mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
Diploma behaald van hoogst genoten opleiding: ja / nee *
Naam van de school waar het diploma is behaald:
…………………………………………………………………………………
Plaats / land waar het diploma is behaald………………………………………
Jaar waarin diploma is behaald……………………………
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een
categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer:
079 - 323 23 33.
Ondertekening Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie en dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
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Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder .…………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
(lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
Diploma behaald van hoogst genoten opleiding: ja / nee *
Naam van de school waar het diploma is behaald:
…………………………………………………………………………………
Plaats / land waar het diploma is behaald………………………………………
Jaar waarin diploma is behaald……………………………
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een
categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer:
079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie en dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..
*
**

Doorhalen wat niet van toepassing is. Waar verderop ‘ouder’ staat, wordt bedoeld wat hier wordt aangegeven.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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INSCHRIJFFORMULIER C

Niet verplicht, maar wel van belang voor uw kind

.

De gegevens die u niet in wilt vullen, slaat u gewoon over.

Roepnaam leerling met achternaam:
Officiële voornaam/voornamen:
Telefoon thuis:
Geboorteplaats:
Bij geen gehoor bellen:

Emailadres(sen):
Eénoudergezin
Gegevens eventuele andere ouder,
voogd of verzorger:
Samenstelling gezin
Plaats in het gezin
Kerkelijke richting
Arts

1.
2.
3.
1.
2.
Ja */ nee

… jongens
…meisjes
1 2 3 4 5 6
Naam:
Tel.:

Vorige school/peuterschool
Donateur school
Foto’s op website
Voertaal thuis: bijvoorbeeld
Fries/Nederlands/……….
Is er een verwijzing voor het kind
naar het speciaal onderwijs?
Afspraken tussen school en ouders:

Ja/nee
Ja/nee

Ja / nee
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