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Aanmeldingsformulier leerling

Personalia verzorger 1

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorletters

Roepnaam

Geslacht

m/v

Geslacht

Relatie tot kind

vader / moeder / ………………………

Geboortedatum

Geboortedatum

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Burgerservicenummer

Beroep

Adres

Genoten opleiding

Postcode en Woonplaats

Werkzaam bij bedrijf

Eerste Nationaliteit

Telefoon thuis

Tweede Nationaliteit

Telefoon mobiel

Datum in Nederland

Straat en huisnummer

Land van herkomst vader

Postcode en plaats

Land van herkomst moeder

Email

(dd-mm-jj)

Invullen indien u mail wilt ontvangen

Opleidingscat. Verzorger 1

Personalia verzorger 2

0 basisonderwijs of (v)so-zmlk
0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

Achternaam

0 overig vo en hoger
Opleidingscat. Verzorger 2

Voorletters

0 basisonderwijs of (v)so-zmlk

Geslacht

0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

Relatie tot kind

0 overig vo en hoger

Geboortedatum

vader / moeder / ………………………
(dd-mm-jj)

Beroep
Gezin

Genoten opleiding

Eén ouder gezin

ja / nee

Werkzaam bij bedrijf

Aantal kinderen in gezin

Telefoon thuis

Plaats van het kind in gezin

Telefoon mobiel

Noodnummer:

Straat en huisnummer
deze wordt vermeld op de klassenlijst

Postcode en Plaats

Eventuele opmerkingen en / of bijzonderheden:

Email
Invullen indien u mail wilt ontvangen

Huisarts en medische gegevens
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Achternaam huisarts

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
Verzek. Maatschappij ziektekosten
Medicijn gebruik :

Polisnummer
ja / nee

Indien ja welke medicijnen

Allergie
Producten die het kind niet mag hebben:

Fototoestemming
Hierbij geeft de ouder / verzorger van ……………………………………………………………………………..
wel / geen toestemming voor het maken van foto’s of eventueel video opnamen
wel / geen toestemming voor plaatsen van foto’s in de schoolkrant van de Toermalijn
wel / geen toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website van de Toermalijn
doorhalen wat niet van toepassing is

Was uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving op onze school ingeschreven op een
andere school of instelling voor onderwijs ja / nee
(indien ja geantwoord onderstaande invullen)
Naam:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:
* Graag een kopie toevoegen van een document met het BSN/Sofinummer van uw kind.

Zie toelichting

Hierbij verklaart dat de heer / mevrouw ……………………………………………………………………………. Dat de bovenstaande gegevens
juist zijn en hij / zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids.

Handtekening eerste ouder / verzorger
…………..………………………………………………….
Handtekening tweede ouder / verzorger
……………………………………………………………….
Plaats…………………………………
Datum……………………………………
Komt uw kind bij ons op school? Dan hangt het van uw opleiding af of de school extra geld krijgt van het ministerie. Zie
toelichting
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OPLEIDINGSGEGEVENS VAN DE EERSTE OUDER OF VERZORGER (cursussen tellen niet mee)

Wat is uw achternaam (meisjesnaam)
Wat zijn uw voorletters
Wanneer bent u geboren (dag-maand-jaar)
Bent u na de basisschool of het speciaal basisonderwijs of het (v)so-zmlk nog naar school gegaan?
Ja

Nee

Heeft u nee ingevuld? Dan kunt u stoppen met de vragen over de eerste ouder of verzorger. U moet het formulier nog wel ondertekenen.
Heeft u meer dan 2 afgeronde klassen of leerjaren gevolgd van één van de voortgezet (speciaal) onderwijsopleidingen of een daarmee
vergelijkbare opleiding? (en daarna misschien nog andere opleidingen gevolgd). Let op: 1 maand in het derde leerjaar telt al mee.
vmbo (theoretische leerweg of gemengde leerweg)

vwo

mavo (niveau c of d)

overig, vergelijkbaar (bijvoorbeeld (m) ulo, mms, hbs,
buitenlandse vergelijkbare opleiding)

havo
Ja

Nee

Heeft u ja ingevuld? Dan kunt u stoppen met de vragenlijsten. De tweede ouder hoeft het formulier dan niet in te vullen. U moet het
formulier nog wel ondertekenen.
Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat de opleidingsgegevens gecontroleerd kunnen
worden.
Handtekening eerste ouder/verzorger:
Datum ondertekening

OPLEIDINGSGEGEVENS VAN DE TWEEDE OUDER OF VERZORGER (cursussen tellen niet mee)
Wat is uw achternaam (meisjesnaam)
Wat zijn uw voorletters
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
Bent u na de basisschool of het speciaal basisonderwijs of het (v)so-zmlk nog naar school gegaan?
Ja

Nee

Heeft u nee ingevuld? Dan kunt u stoppen. U moet het formulier nog wel ondertekenen.
Heeft u meer dan 2 afgeronde klassen of leerjaren gevolgd van één van de voortgezet (speciaal) onderwijsopleidingen of een daarmee
vergelijkbare opleiding? (en daarna misschien nog andere opleidingen gevolgd). Let op: 1 maand in het derde leerjaar telt al mee.
vmbo (theoretische leerweg of gemengde leerweg)

vwo
overig, vergelijkbaar (bijvoorbeeld (m) ulo, mms, hbs,
buitenlandse vergelijkbare opleiding)

mavo (niveau c of de)
havo
Ja

Nee

Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat de opleidingsgegevens gecontroleerd kunnen
worden.
Handtekening tweede ouder/verzorger:
Datum ondertekening
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Algemene Toelichting
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op
De Toermalijn.

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijks accountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie
dat op zijn kind betrekking heeft.

*Toelichting sofinummer/BSN
Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw
kind kunt u op een aantal documenten vinden:
-het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
-het uitschrijfbewijs van de vorige school van uw kind;
-het geboortebewijs van uw kind;
-een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte heeft verstrekt.
Let op: neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier.

Toelichting op het invullen van de opleidingsgegevens van de ouder/verzorger
Het betreft hier een regeling in het basisonderwijs bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen
voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht van een leerling te bepalen
wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouder(s). Deze regeling is vanaf 2006 verdeeld over vier jaar
ingevoerd, daarvoor bestond een oude gewichtenregeling.
Mogelijke waardes:
Gewicht 0.3:Leerling van wie beide ouders niet meer dan maximaal het niveau praktijkonderwijs of
voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
Gewicht 1.20:Leerling van wie een ouder alleen basisonderwijs heeft en van wie de andere ouder maximaal
praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de
kaderberoepsgerichte leerweg heeft.
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