Aanmeldformulier
basisschool De Beekgraaf
PERSONALIA VAN UW KIND
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN-nummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Nationaliteit(en):
Land van herkomst:
Thuistaal (anders dan
Nederlands):
Datum in Nederland:
Andere naam hanteren,
in Nederland
PERSONALIA VAN OUDER(S)/ VERZORGER(S)
Ouder/ verzorger 1
Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Burgerlijke staat:
Telefoonnummer privé:
Telefoonnummer privé geheim:
Ja/ nee
Telefoonnummer werk:
E-mailadres:
Relatie tot kind:

Ouder/ verzorger 2

Ja/ nee

Eventuele toelichting:

Ouderlijk gezag:

Ja/ nee

Ja/ nee
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GEZIN
Aantal kinderen in het
gezin
Plaats van het kind in het
gezin (oudste-jongste etc.)
Broers /zussen

Is er sprake van een éénouder gezin?
Is het kind een adoptie- of
pleegkind?
Noodnummer 1
(naam en nummer)
Noodnummer 2
(naam en nummer)
Eventuele opmerkingen

Naam en geboortedatum:
Naam en geboortedatum:
Naam en geboortedatum:
Ja / Nee
Ja / Nee

VOORSCHOOLSE INFORMATIE
Peutergroep bezocht:
Ja/ Nee
Kinderdagverblijf bezocht: Ja/ Nee
Voor- en vroegschoolse
Ja/ Nee
educatie (VVE) indicatie:
Gebruik gemaakt van VVE: Ja/ Nee

Zo ja: naam peutergroep:
Zo ja: naam kinderdagverblijf:

Aantal maanden VVE:

OVERSTAP VANUIT ANDERE SCHOOL
Eerder ingeschreven op
Ja/ Nee
een andere school:
INDIEN AFKOMSTIG VAN EEN ANDERE SCHOOL
Voor een zorgvuldige overdracht nemen wij voorafgaand aan het inschrijven van uw zoon of dochter contact
op met de school van herkomst.
Naam van de school van
herkomst:
Plaats van de school van
herkomst:
Volgt onderwijs sinds
(maand en jaar):
Huidige groep:
Gewenste startdatum:
MEDISCHE INFORMATIE
Naam huisarts(enpraktijk):
Adres:
Woonplaats:
Medicijnen:
Allergie:
Producten die uw kind niet
mag:
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ONTWIKKELINGSVERLOOP VAN UW KIND
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake
is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de inschrijfprocedure.
Spelen (bijv. zelfstandigheid en concentratie):
Taalontwikkeling (bijv. woordenschat, praten):
Gedrag (bijv. teruggetrokken, overactief):
Lichamelijke ontwikkeling (bijv. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek):
Is uw kind zindelijk?

Ja/ nee*
Ja/ nee*
Ja/ nee*
Ja/ nee*
Ja/ nee*

*Eventuele toelichting:

Tevens verzoeken wij u aan te geven of het kind onder behandeling is, of is geweest van:
KNO-arts:
Psycholoog:
Logopedist:
Fysiotherapeut:
Ambulante begeleiding:
Anders, namelijk:

Ja, dit loopt* /
Ja, dit loopt* /
Ja, dit loopt */
Ja, dit loopt */
Ja, dit loopt */

ja, maar dit is afgerond*/ nee
ja, maar dit is afgerond*/ nee
ja, maar dit is afgerond*/ nee
ja, maar dit is afgerond*/ nee
ja, maar dit is afgerond*/ nee

*Eventuele toelichting:
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Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in bovenstaand ingevulde gegevens,
verzoeken wij u de wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven.
Ondergetekende verklaart dat ………………………………………………………………………….……. (Naam van het kind)
o
o
o

voor het eerst op een school wordt aangemeld.
de afgelopen zes maanden, voorafgaand aan deze aanmelding, niet op een andere school stond
ingeschreven.
de uitschrijfverklaring van de vorige school is/wordt afgegeven.

Tevens geeft ondergetekende toestemming om:
o gegevens, ten behoeve van de ontwikkeling van het kind, te overleggen met de peuterspeelzaal/
kinderopvang/BSO, hulpverlenende instanties (zoals bijv. jeugdzorg, GGZ), de vorige school en/of de
volgende school van het kind.
o relevante gegevens (zoals onderzoeksverslagen van hulpverlenende instanties etc.) die gedurende de
schoolloopbaan van het kind nodig zijn voor de sociale- en educatieve ontwikkeling te overleggen
met school.
o aan klasgenoten het adres en telefoonnummer (behalve als het een geheim nummer is) te
verstrekken.
o in het kader van professionalisering gebruik te laten maken van video-opnames in een groep (deze zijn
alleen voor intern gebruik).
Als ouders/verzorgers geven we aan dat
o wij bijdragen aan een prettige, veilige, leefbare en ondersteunende schoolomgeving.
o wij de uitgangspunten en grondbeginselen van de school, zoals in de schoolgids en het schoolplan
beschreven, onderschrijven.
o de regels, gebruiken en werkwijzen (o.a. voor verlof, conflicthantering, informeren) van de school
respecteren.

Dit is een aanmeldformulier. Na het inleveren van dit formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna hoort u
binnen twee weken of uw kind daadwerkelijk kan worden geplaatst op basisschool De Beekgraaf.

Naar waarheid ingevuld:
Plaats:
Datum:
Naam ouder/ verzorger 1:

Naam ouder/ verzorger 2:

Handtekening

Handtekening
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Secretariaat:

Email: oudervereniging@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl

Betreft: automatische incasso ouderbijdrage
Beste ouder/verzorgers,

Oudervereniging De Beekgraaf organiseert samen met de school alle activiteiten die
op en rond school plaatsvinden. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt
een schoolbijdrage gevraagd aan de ouders/verzorgers.

We willen de ouderbijdrage innen via automatische incasso. Dit scheelt u en de
penningmeester veel administratief werk. Daarom willen we u vragen bijgaand
formulier in te vullen en mee retour te geven/nemen naar school.

Per kind dient een formulier ingevuld te worden.

Voor het komende schooljaar is de bijdrage € 25,00. Genoemd bedrag is per kind.

De incasso stopt automatisch als we van de administratie van de school een bericht
hebben ontvangen dat uw kind niet langer op school zit.

Met vriendelijke groet.
Bestuur Oudervereniging De Beekgraaf.
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MACHTIGING
Naam:

Oudervereniging De Beekgraaf

Adres:

Beekgraaf 60

Postcode:

5388 CV

Incassant ID:

NL 09 RABO 0303 4331 59

Plaats:

Nistelrode

Land:

Nederland

Kenmerk
machtiging:
Reden betaling:

Ouderbijdrage

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oudervereniging De
Beekgraaf om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Oudervereniging De
Beekgraaf.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
Naam kind:
Naam
rekeninghouder:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Land:

IBAN:
Plaats - datum:
Handtekening:

U kunt deze machtiging afgeven op school aan de leerkracht van uw kind of in de brievenbus bij
school.
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