Openbare Basisschool et Buut
Parkstraat 72,
1506 WE Zaandam
Telefoon 075 – 6165701

In te vullen door administratie
Ontvangen:
Bevestigd:
Schooljaar:
Wachtlijst:
Ja
Nee

AANMELDFORMULIER
Gegevens over het kind
Achternaam
Voorvoegsels
Voornamen
Roepnaam
Straat
Postcode

Plaats:

Telefoonnummer

Geheim:

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

E-mailadres
Geboortedatum

Geboorteplaats:

Geboorteland
Welke taal wordt thuis gesproken?

Nationaliteit:

Geslacht

Jongen

Meisje

Huisarts

BSN:
Tel.nr.

Al een broer of zus op school?
Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf?
Zo ja, welke peuterspeelzaal of welk kinderdagverblijf heeft uw kind bezocht?
Wanneer uw kind van een andere school komt
Naam school
Plaats
Telefoonnummer
Zit nu in groep
Is er al contact geweest tussen u en OBS et Buut?

Ja

Nee

Zo ja, gesproken met
Is uw kind besproken in een zorgteam?
Heeft uw kind een zorgdossier?
Eventuele toelichting
Verklaring Toestemming tot handelen als het kind ziek wordt of gewond raakt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een
insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. Of als die
onbereikbaar zijn met andere te waarschuwen personen. Een enkele keer komt het voor dat niemand bereikbaar is. Als
deze situatie zich voordoet zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een “eenvoudige”
pijnstiller of dat een arts geraadpleegd moet worden. Wilt u onderaan aangeven met welke personen contact gezocht
moet worden als de ouders niet bereikbaar zijn?
Contactpersonen bij afwezigheid
Naam
Telefoonnummers
Relatie tot kind
Naam
Telefoonnummers
Relatie tot kind

(Alleen invullen indien anders dan kind)
Gegevens over de ouders/verzorgers

Ouder/ verzorger 1

Ouder/ verzorger 2

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Relatie tot kind
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit(en)
BSN
Hoogst behaalde opleiding en in welk land*
Beroep
Geloofsovertuiging
Telefoonnummer werk
Gezinssamenstelling
* Als u onderwijs heeft gevolgd in Nederland, vragen we u bijlage 1 in te vullen en ondertekend terug te sturen. Heeft
u onderwijs in een ander land genoten? Dan hoeft u bijlage 1 niet in te vullen. U ontvangt van ons een ander
formulier.
Toestemming
Door een vakje aan te vinken, geeft u aan dat u geen bezwaar maakt en de school toestemming geeft voor de activiteit.
Plaatsten van foto's van uw kind op de website of in andere publicaties.
Uw kind mag onder begeleiding mee met activiteiten buiten de school.
Video-interactie (filmen van leerkrachten). Hierdoor kan ook uw kind in beeld komen.
Het inzien van (onderwijskundige) rapporten van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere school.
Ondertekening
Door het invullen, ondertekenen en inzenden van dit inschrijfformulier verklaart u dat de inschrijfgegevens actueel zijn
en naar waarheid zijn ingevuld. U bent er verantwoordelijk voor dat deze gegevens, zolang uw kind op school zit,
actueel blijven. U verklaart hierbij dat u veranderingen direct doorgeeft aan de administratie en leerkracht van uw
kind.
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening ouder / verzorger 1

Handtekening ouder / verzorger 2

2

