de Teldersschool
openbare school voor basisonderwijs
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
(s.v.p. kopie bewijs Belastingdienst of eigen identiteitsbewijs van kind
bijvoegen)

Burgerservicenummer
Achternaam
Voorvoegsel
Roepnaam
Voornamen
Geboortedatum

Geslacht

M

V

ja

nee

Adres
Postcode en woonplaats
Gemeente

Land

Telefoon

Geheim

Nationaliteit 1

Broertjes/zusjes op school:

Nationaliteit 2

Thuistaal

Geboorteplaats

Geboorteland

In Nederland sinds

Gezindte

Huisarts

Tel.nr.

Tandarts
Gegevens m.b.t. eventuele vorige school
Naam school

Tel.nr.
Soort school

Adres en postcode

Gemeente

Telefoonnummer
Laatst bezocht op
Schoolloopbaan
ja
Deelname peuterspeelzaal
nee
ja
Programma
VVE
nee
VVE
Heeft uw kind logopedische
ja
hulp
Zo ja, sinds (datum)

nee

Heeft uw kind fysiotherapie

ja
nee

Zo ja, sinds (datum)

Naam en adres PSZ

Is uw kind aangemeld bij een verzorgende instantie b.v. Bureau Jeugdzorg?

Van

ja

tot

nee

Zo ja, bij welke instantie(s)
Aanvullende (medische) informatie van ouders t.b.v. de school:

S.v.p. achterzijde formulier ook invullen

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Obs Telders (blad 2)
Verzorger 1

Verzorger 2

Achternaam en voorletters
Relatie tot kind
Burgerlijke staat
Aansprakelijke ouder
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail-adres
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Gezindte
Hoogst genoten opleiding
Afgesloten met diploma

ja

nee

ja

nee

(* zo nee tot welke klas heeft u de
opleiding gevolgd?)
Naam van de school waar het diploma
is behaald
Plaats/land van de school waar het
diploma is behaald

Jaar waarin het diploma is
behaald
Beroep
Dienstverband

loondienst

Bestaat dit beroep uit lichamelijke- of
handarbeid
Geniet u inkomsten uit tegenwoordige
arbeid?

zelfstandig

loondienst

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

zelfstandig

Meest verdienende ouder
Eén oudergezin?
Telefoon werk
Extra telefoonnummer

van

Hierbij verklaar ik dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld
Datum
Naam verzorger 1

Handtekening

Naam verzorger 2

Handtekening

Verklaring (alleen vereist als uw kind voor het eerst de basisschool gaat bezoeken)
Hierbij verklaar ik dat mijn zoon / dochter in de zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet staat ingeschreven bij
een ander school of instelling voor onderwijs.

Datum
Handtekening
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