Aanmelding basisschool:
Datum aanmelding:

AANMELDING VOOR PAKKET
Basispakket
Uitgebreide pakket met BSO, recht op kinderopvangtoeslag:
ma
di
wo
do
vrij
IBAN:
Tenaamstelling:

Ja

Nee

GEGEVENS KIND
Achternaam:

BSN:

Voornamen:

Geboortedatum:

Roepnaam:

Geboorteplaats:

Adres:

Geboorteland:

Postcode:

Nationaliteit:

Woonplaats:

Geslacht: jongen/meisje*

Telefoonnummer:

Dit nummer is geheim: ja/nee *

Gezinssamenstelling
Naam en broer/zus:
Naam en broer/zus:
Naam en broer/zus:
Bijzondere gezinsomstandigheden:

Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS
Ouder / Verzorger1 m / v *

Ouder / Verzorger 2 m / v *

Indien anders dan kind

Indien anders dan kind

Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (mobiel):
E-mailadres:
Relatie tot kind:
Mijn adresgegevens mogen bekend gemaakt worden aan andere ouders van de school
Mijn mobiele nummer mag opgenomen in de appgroep van de school voor formele communicatie

1
1

ja/nee* 2 ja/nee*
ja/nee* 2 ja/nee*

OVERIGE CONTACTPERSONEN
dhr. / mevr ……………………………......................
 ……………………………....................................

relatie met het kind:
grootouder / familie / buur / overig*

dhr. / mevr ……………………………......................
 ……………………………....................................

relatie met het kind:
grootouder / familie / buur / overig*

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Oranje vakken verplicht invullen

GEGEVENS HUISARTS & MEDISCHE GEGEVENS
Naam huisarts
Telefoonnummer
Gebruik medicijnen
Allergieën
Dieet

Instroom 4 jarigen:
VOORSCHOOLSE VOORZIENING
Naam
Adres
Postcode + plaatsnaam
De Buitenkans mag informatie uitwisselen met voorschoolse voorziening ja/nee*

Instroom oudere leerlingen:
VORIGE SCHOOL
Naam
Straatnaam
Postcode + plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Mijn kind zat in groep
Naam leerkracht
De Buitenkans mag het kinddossier opvragen bij de vorige school ja/nee*
Heeft uw kind op de andere school bijzonderheden bij het leren of in gedrag gehad?
Is niet eerder ingeschreven geweest
Nee
Ja, namelijk:

Motivatie voor het aanmelden/overstappen naar basisschool De Buitenkans:

HANDTEKENING:

DATUM:

N.B. Dit formulier is geldig voor de gehele periode zolang je kind bij ons op school zit en zal in het dossier van het kind bewaard worden.
Dit formulier kan opgestuurd worden naar: Basisschool De Buitenkans per mail administratie@debuitenkans.frl. of per post: Fluessen 8,
8446MD, Heerenveen. Na ontvangst van dit aanmeldformulier start de procedure tot inschrijving bij Basisschool De Buitenkans. Pas na
doorlopen van de gehele procedure wordt de inschrijving definitief.

