Theresialaan 34
5262 BN VUGHT
tel.: 073 6563678
e-mail:
info@deschalmvught.nl

Inschrijfformulier

Plaatsing in
gr. ……
(in te vullen door de
school)

Datum van
inschrijving:
(in te vullen door de
school)

Gegevens met betrekking tot de leerling
Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Roepnaam:

Geboortedatum:

Voorna(a)m(en):

Geboorteplaats:

Geslacht:

 jongen

 meisje

Geboorteland:

Adres:

Nationaliteit:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (m.i.v. mei 2006):

Telefoon:

Geheim:

Mobiele nummers:
E-mailadres:

 ja

 nee

Vader:

Extra 1:

van:

Moeder:

Extra 2:

van:

Vader:
Moeder:

Godsdienst / gezindte:

 ja

Gedoopt:

Gebruikt medicijnen op school:

 ja

Gezinssamenstelling

…. jongen(s)

 nee

 nee

Diagnose:
Plaats in de rij: ….

…. meisje(s)

Geboortedata andere kinderen:
Eénoudergezin:

 ja

 nee

Huisarts:
Tandarts:
Bijzonderheden, waarvan naar uw mening, de school op de hoogte dient te zijn, b.v. medische problemen zoals doorgemaakte ziekten,
spraak, gehoor, gezichtsvermogen, dieet, allergieën; sociale problemen; motorische problemen; andere problemen of
ontwikkelingsstoornissen.

Het kind is psychologisch en/of didactisch onderzocht:

 ja

 nee

 ja

 nee

Welke instantie heeft het onderzoek verricht?
Datum van het onderzoek:
Kopie aan de school overhandigd:

Gegevens met betrekking tot eventuele vorige school of peuterspeelzaal
Naam school / peuterspeelzaal:

Soort school:

Adres:

Uitschrijfverklaring ontvangen:

Schoolloopbaan:

1–1-2–2–3–3–4–4–5–5–6–6–7–7–8-8

Ambulante begeleiding gehad:

 ja

 nee

 ja

 nee

Onderwijs in Nederland sinds:

Over de instroom van leerlingen vindt contact plaats met de peuterspeelzalen.
(Vervolg zie achterzijde)

Basi ssc hool De Sc halm , Theresi al aan 34, 5262 BN

Vught, 073 6563678, i nfo@desc halm vught.nl

Gegevens met betrekking tot ouders / verzorgers
Vader

Moeder

Achternaam en voorletters:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Adres (indien afwijkend van het kind):
Postcode en woonplaats:
Opleiding (hoogst genoten en voltooid):
Beroep:
Geloof / gezindte:
geheim: ja

Telefoon werk:

 nee

geheim: ja

 nee

Burgerlijke staat:
Relatie tot het kind:
Eerstverantwoordelijke
verzorger:
Op welke wijze kunt u de
school/groep van uw kind
ondersteunen* of wanneer kan
de school een beroep op uw
hulp doen? Wat zijn uw
specialiteiten en/of kwaliteiten?

 vader

 moeder

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

* mogelijk in relatie tot uw beroep/hobby
Ondertekening (door beide ouders/verzorgers)*
datum en plaats:

……. - ………………….. 20……

datum en plaats:

(dd - mm - jjjj)

……. - ………………….. 20……

(dd - mm - jjjj)

De vader / verzorger:

De moeder / verzorgster:

……………………………………………………

……………………………………………………

 De ouders/verzorgers wensen het weekbulletin, info van De Oudervereniging en overige info digitaal te ontvangen op het ingevulde e-mailadres(-sen)
* Door het onderteken van deze inschrijving verklaren beide ouders/verzorgers
1.

dat de vermelde gegevens juist zijn.

2.

Tevens verklaren zij dat de leerling die hiermee wordt ingeschreven nog niet ingeschreven staat / heeft gestaan bij een andere school in de periode 6
maanden voor de datum van zijn/haar 4e verjaardag).

3.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) wordt op onze school gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerling en de
leerkracht te ondersteunen in zijn/haar onderwijstaak. Hierbij geeft ondergetekende toestemming om in voorkomende gevallen met dit doel video-opnames
te maken.

4.

Ondergetekende(n) gaat(n) er mee akkoord dat de school in voorkomende gevallen, in de geest van het onderstaande, beeldmateriaal van de
leerlingen maakt.
Ouders, personeel en stagiaires mogen in de school beeldmateriaal van door de school erkende activiteiten maken. De school gebruikt
beeldmateriaal om de presentatie van de school naar ouders en belangstellenden te ondersteunen. Te denken is aan foto’s of video’s van
schoolactiviteiten zoals vieringen, excursies, schoolkamp, sportactiviteiten en onderwijsactiviteiten in de groepen. Publicatie van beeldmateriaal kan via alle
media plaatsvinden, zowel via de traditionele als via internet. De school ziet er op toe dat het beeldmateriaal dat ter inzage komt steeds zo is dat de
afgebeelde personen niet in verlegenheid worden gebracht.

5.

Ondergetekenden verklaren de schoolgids te hebben ontvangen en/of digitaal te hebben ingezien via onze website www.deschalmvught.nl.

6.

De ouders/verzorgers stemmen er mee in lid te worden van de oudervereniging en geven de ouderraad toestemming om gebruik te maken van de gegevens
die van hen beschikbaar zijn via MSI. Dit betekent dat de ouderraad geen directe inzage heeft in uw e-mailadres maar dat zij wel via dit systeem direct met
u kan communiceren. Zo kan de ouderraad u langs elektronische weg uitnodigingen voor het bijwonen van de ledenvergaderingen. Mocht u bezwaar maken
tegen deze procedure dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de ouderraad door een mail te sturen
naar: oudervereniging@deschalmvught.nl.

Artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO:
1.
Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van de onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan
degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

…………………………………………………………………………………………………..……………………………… (onderstaande in te vullen door de school)

……...………………………………………………………………………………………………..………………………………

In te vullen door de school
bevestiging inschrijving d.d.:
gegevens door school verwerkt in:

…………………………………………………………………………………………………..

door:

………………………………………………………………………………………………

ESIS

ACCESS

EXCEL
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