Inschrijving ten behoeve van de nieuw op te richten school
in Arnhem Noord.

Bij inschrijving verzoeken wij u een door de overheid verstrekt
identiteitsformulier te laten zien zoals onderaan deze pagina genoemd.

Inschrijfformulier
Primair Onderwijs
1. Gegevens van het kind
Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voornamen voluit:
Roepnaam:
Geslacht:

Geboortedatum:
M/V

BSN van het kind:

Andere naam hanteren op school dan officiële naam?

Zo ja, welke

Straatnaam / huisnummer / evt. toevoeging:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer

Geheim J/N

Geboorteplaats:
Nationaliteit(en);

Geboorteland:
1e:

Eventueel 2e:

In Nederland sinds (als niet geboorte):

Gezindte:

Naam zorgverzekeraar:

Polisnummer:

Naam huisarts:

Telefoon huisarts:

Naam tandarts:

Telefoon tandarts:

Is er sprake van een eenoudergezin?

Ja / neen

Is er sprake van co-ouderschap?

Ja / neen

Mogen de adresgegevens gebruikt worden in de interne
adressengids van de school?
Is er bezwaar tegen het gebruik van afbeeldingen voor
algemene school doeleinden waarop uw kind kàn voorkomen?

Ja / neen
Ja / neen

Door school in te vullen:
De identiteit van het kind is gecontroleerd aan de hand van:
0 Identiteitskaart
0 Paspoort
0 uittreksel bevolkingsregister
0 ander, door de overheid verstrekt document nl.:……………………………………………………………….
Naam en paraaf medewerker school:…………………………………………………………………………….
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2.Gegevens van ouders/verzorgers

Ouder 1 / Verzorger 1

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voornaam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Geslacht: M/V

Gezindte:

Beroep:
E-mailadres:

Telefoonnummer:
Mobiel nummer:

Burgerlijke staat:
Hoogst genoten opleiding na de basisschool:
Diploma behaald ?

Ja / neen

Indien een ander woonadres dan de leerling:
Adres
Postcode / woonplaats

Ouder 2 / Verzorger 2

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voornaam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Geslacht: M/V

Gezindte:

Beroep:
E-mailadres:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:

Burgerlijke staat:
(Hoogst) genoten opleiding na de basisschool:
Diploma behaald?

Ja / neen

Indien een ander woonadres dan de leerling:
Adres
Postcode / woonplaats

3.Algemene gegevens
Plaats van het kind in het gezin: (oudste, jongste)
Aantal jongere broertjes/zusjes
Naam broertje/zusje:
Naam broertje/zusje:
Naam broertje/zusje:
Bij afwezigheid van de ouders wie te waarschuwen:
Dhr / Mevr. :

:…………………
… broertjes / … zusjes
geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:

Telefoonnummer :
Mobielnummer:

Relatie tot het kind:
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4.Voogd
Is er een voogdij instelling bij het gezin betrokken: ja / neen ( is uw antwoord neen, dan kunt u dit punt overslaan)
Naam instelling:
Naam voogd:
Adres:
Postcode/plaatsnaam:

E-mail:

Telefoon:

Mobiel:

Is er sprake van onder toezichtstelling? J/N

Is er sprake van uit huis plaatsing J/N

5. Medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens (volgens visie ouder(s) / verzorger(s))
Heeft het kind problemen met

Gebruikt het kind medicijnen?

horen: ja / neen
spreken: ja / neen
zien:
ja / neen
bewegen: ja / neen
is het zindelijk: ja/neen
ja / neen
Zo ja, waarvoor?

Is er sprake van een allergie of overgevoeligheid?

ja / neen

Zo ja, waarvoor?

Heeft het kind andere verzorgers gehad?

ja / neen

Zo ja, wie?

Heeft het kind last van emotionele problemen?

ja / neen
Bijv. slaapproblemen, heimwee of scheidingsangst?

Heeft het kind leerproblemen?

ja/ neen

Zo ja, welke?

Is er sprake van gedragsproblemen thuis/op school?

ja/ neen

Zo ja, welke?

Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal?
Wordt er thuis Nederlands gesproken?

ja / neen
ja/ neen

Zo ja, welke?

Is er sprake van een lichamelijke of verstandelijke beperking? ja/neen

Zo ja, welke?

Heeft uw kind inzake bovengenoemde zaken contact gehad
met een gespecialiseerde arts of zorginstelling?

ja/neen

Zo ja, welke?

Komt er in de familie dyslexie voor?

ja/neen

Zo ja, bij wie?
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6. Gegevens voorschoolse periode
Bezocht het kind een voorschoolse opvang:

ja / neen

Zo ja, ingangsdatum:

Type voorschoolse opvang: peuterspeelzaal / kinderdagverblijf of beide?
Het voorschoolse verslag/overdrachtsformulier peuterspeelzaal/kinderdagverblijf wordt overlegd:
Deelgenomen aan Vroeg- of Voorschools Educatieprogramma

ja / neen

ja / neen

Naam peuterspeelzaal:
Adres:
Hoeveel dagdelen per week:

Telefoon:
……..dagdelen/week

Naam kinderdagverblijf:
Adres:

Telefoon

Hoeveel dagen/dagdelen per week: …….dagen/dagdelen/week

7. Gegevens vorige (basis)school of instelling
Naam (basis)school / instelling
Adres
Plaats

telef oon:

Groep ….
Naam groepsleerkracht:
Onderwijs sinds:

Eventuele bijzonderheden/aanvullende informatie:

8. Verklaringen
De ontvangende school wordt door ondertekening van dit inschrijfformulier gemachtigd contact
op te nemen en gegevens uit te wisselen met bovenstaande instanties.
Ouders / verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om
contact op te nemen met de onder 4, 6 en 7 vermelde instanties om inlichtingen op te vragen. Deze
inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing
adequaat te kunnen begeleiden bij zijn / haar ontwikkeling.
De ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te
verstrekken.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Ondergetekende(n) verleent hierbij toestemming:

………………………………………………
(naam)

……………………………………………
(naam)
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Algemene verklaring
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat





de gegevens naar waarheid zijn ingevuld
de schoolgids is ontvangen
ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling
ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven /
respecteren
 de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn
 ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie
en het aan leggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van
de school
(ouder 1 / verzorger / voogd)

(ouder 2 / verzorger / voogd)

…………………………………………

…………………………………………..

(datum)………………………………...

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders/ verzorgers op het
inschrijfformulier zijn ingevuld.
- zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben
ondertekend.
- de benodigde documenten zijn ingeleverd.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar
behoren te doorlopen.
- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht.
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan.
- de school niet de zorg kan bieden die het kind nodig heeft.
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In te vullen door de school
9. Schoolgegevens
Brin- nummer
Datum aanmelding
Datum 1e schooldag
Geplaatst in groep
Deze inschrijving wordt definitief wanneer de
directie van de school hiernaast heeft ondertekend.
Ouders ontvangen een bevestiging van de
definitieve inschrijving.
Gewicht van de leerling o.b.v. voorgaande
gegevens

Naam directeur:
…………………………………………………….

10. Indicaties en verwijzingen
Toelaatbaarheidsverklaring:

ja / neen

Ingangsdatum TLV:

Beschikkingsnummer:

Einddatum:

Bekostigingscategorie:

Code SWV:

Naam Samenwerkingsverband:
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Bijlage bij het inschrijfformulier voor de Vrije School Arnhem Noord

De Vrije School Arnhem Noord gaat het komende schooljaar 2017‐2018 van start. Om de oprichting van
de school goed te laten verlopen is er veel te doen. Wij willen graag samen met jou bouwen aan onze
nieuwe school.
Wil je onderstaande punten invullen zodat wij je daarvoor kunnen benaderen als we de school gaan
inrichten. Als iedereen een steentje bijdraagt kunnen onze kinderen op een hele fijne plek starten op hun
nieuwe school.
Alvast bedankt namens de initiatiefgroep van de Vrije School Arnhem Noord.
[ ] De tuin/ groen rondom de school
[ ] Kluswerk, timmeren
[ ] Schilderen, sausen
[ ] Naaiwerk, en dergelijke
[ ] Maken van speelgoed
[ ] Schoonmaken en oppoetsen
[ ] Iets anders namelijk: …............................................................................................

Daarnaast vragen wij je eenmalig om een extra financiële bijdrage. Het zal gebruikt worden voor
opknapwerkzaamheden, de inrichting, tuin etc en reeds gemaakte kosten. Dit is geheel vrijblijvend en je
kunt kiezen tussen 15, 50, 150 of 250 euro. Deze bijdrage staat los van de vrijwillige ouderbijdrage. We
zullen contact met je opnemen om te laten weten waar je het bedrag naar kunt overmaken.
[ ] € 15,‐
[ ] € 50,‐
[ ] € 150,‐
[ ] € 250,‐

Als laatste, we zouden graag ouders actief betrekken bij activiteiten van de school en met de kinderen.
Daarvoor nog 2 vragen:
Wat is je beroep? …...............................................................................................
Welke activiteit zou je kunnen geven aan een groep kinderen (met hulp)?
…............................................................................................................................

Naam: …………………………………………………….......................................
Telefoonnummer:…………………………………………………...........................
Emailadres:…………………………………………………………..........................
Bedankt! Samen maken we er een mooie school van :‐)

Gelieve het formulier te printen
en ingevuld op te sturen naar
het secretariaat van de
Vrije School Arnhem Noord /
Parcivalschool.
Postadres:
Postbus 30093
6803 AB Arnhem

Bijlage inschrijfformulier locatie Arnhem Noord
Deze bijlage is onderdeel van de inschrijving voor Arnhem Noord, omdat er nog geen schoolgids
beschikbaar is voor deze locatie. Zolang deze gids er niet is, geldt de schoolgids van de Parcivalschool,
locatie Zwanebloemlaan 4 te Arnhem.
Algemene verklaring;
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat

-

de gegevens naar waarheid zijn ingevuld

-

kennis hebben genomen van de schoolgids van de Parcivalschool (zie website). Deze
wordt jaarlijks vastgesteld. En zodra de schoolgids van de locatie Arnhem Noord
bekend is, daar kennis van zullen nemen.

-

ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling van Athena.

-

ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven / respecteren

-

de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn

-

ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en
het aan leggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de
school

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt en zindelijk is.
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders/ verzorgers op het inschrijfformulier zijn
ingevuld naar waarheid.
- zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben ondertekend.
- de benodigde documenten zijn ingeleverd.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te
doorlopen.
- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht.
-aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan.
- de school niet kan voorzien in de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

(ouder 1 / verzorger / voogd)
………………………………….
Datum
…………………….

(ouder 2 / verzorger / voogd)
……………………………………..

