Turfstekerspad 1
1191 GW Ouderkerk a/d Amstel
Koningin Wilhelminalaan 2
1191 BT Ouderkerk a/d Amstel

E-mail:
directie.hetkofschip@ogamstelland.nl
Website:
www.hetkofschip.nl

Tel. 020-4963305

Aanmeldformulier
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van uw kind. De naam moet precies zo
geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie
daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.
Leerlinggegevens:
Achternaam:

Adres:

Voorvoegsel(s):

Postcode:

Voorna(a)m(en):

Woonplaats:

Roepnaam:

Geheim adres:

Geslacht:

Meisje / Jongen

Telefoonummer :

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Telefoonnummer
geheim?

Land van herkomst:

Eerste nationaliteit:

Datum in Nederland
Burgerservicenummer (BSN)

Nee / Ja

Nee / Ja

Thuistaal 1:
1:

Thuistaal 2:

Toelichting BSN- en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van de leerling
nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Voorschoolse programma's
VVE indicatie:

Ja / Nee

VVE programma:

VVE duur (maanden):

Naam KDV / PSZ:

Indien van andere school afkomstig:
School van herkomst:

Medische gegevens:
Medicijngebruik:
Allergieën:
Bijzonderheden/eventuele diagnose:
Wilt u dit mondeling toelichten:

Ja / Nee

Heeft een van de ouders dyslexie of dyscalculie?

Dyslexie: Ja / Nee. Dyscalculie: Ja/ Nee

Broertje(s)/zusje(s)
Zitten er al broertjes/zusjes op Het Kofschip?*

Ja / Nee

Naam:

Geboortedatum:

M/V

Naam:

Geboortedatum:

M/V

Komen er nog broertjes en zusjes op Het Kofschip? Zo ja, graag hieronder naam en geboortedatum invullen.
Naam:

Geboortedatum:

M/V

Naam:

Geboortedatum:

M/V

Oudergegevens:
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam:

Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voorvoegsel(s):

Voorletters:

Voorletters:

Roepnaam:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Wettelijk gezag

Ja / Nee

Wettelijk gezag

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

Telefoonummer :

Telefoonummer :

Email

Email

Ja / Nee

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?
• Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
• In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.

Wij ontvangen graag een kopie van een geldig id-bewijs (beide kanten) of paspoort van uw zoon/dochter bij
het aanmeldformulier.
Met de ondertekening verklaar ik:
• dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat mijn kind niet staat ingeschreven bij een andere school;
• op de hoogte te zijn van de vrijwillige ouderbijdrage en de noodzaak tot betaling daarvan;
• dat de school informatie mag opvragen over de ontwikkeling van mijn kind bij de Speelzaal/Kinderdagverblijf/Speciale kinderopvang
of Vorige school;
• toestemming te geven om, bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, gegevens via OSO uit te wisselen met de VO school;
• dat de school persoonsgegevens van ouder(s)/verzorger(s) en het kind mag verwerken in de leerlingadministratie.
Verzorger 1

Verzorger 2

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:

Privacyverklaring school
De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht van inzage van
administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.
Na aanmelding wordt het kind opgenomen in het leerlingadministratiesysteem als toekomstige leerling.

