Inschrijfformulier Rehobothschool Kootwijkerbroek
Ondergetekende, naam:
meldt de hieronder vermelde leerling aan voor toelating en inschrijving op de
Rehobothschool in Kootwijkerbroek.
GEGEVENS LEERLING
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Kerkelijke gezindte:
Eerste nationaliteit:
Land van herkomst:
Datum in Nederland:
Land van herkomst vader:
Land van herkomst moeder:
Is ingeschreven geweest bij
een andere school:
Heeft een VVE-indicatie:

m/v
Geboorteplaats:
te
Tweede nationaliteit:

ja / nee *
ja / nee
Zo ja, wilt u een kopie van de VVE-verwijzing inleveren?

SCHOOL VAN HERKOMST (alleen bij verhuizing)
Naam van de school:
Adres van de vorige school:
Plaats:
Onderwijs sinds (datum):
INSTROOMGEGEVENS (alleen bij verhuizing)
Datum eerste schooldag:
In welk leerjaar stroomt uw kind in:
ADRESGEGEVENS
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Tel.nummer bij nood:
Persoon noodnummer:

Gemeente:
Geheim nummer: ja / nee *

E-mailadres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen:
PERSOONSGEGEVENS VAN DE VADER
Achternaam:
Voorletter(s):
Voorvoegsel(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Mobiel nummer:
gehuwd / gescheiden / alleenstaand *
Burgelijke staat:
Aansprakelijk voor leerling:
ja / nee *
PERSOONSGEGEVENS VAN DE MOEDER
Achternaam:
Voorletter(s):
Voorvoegsel(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Mobiel nummer:
gehuwd / gescheiden / alleenstaand *
Burgelijke staat:
Aansprakelijk voor leerling:
ja / nee *
Wij willen gebruik maken van het ouderportaal:

ja / nee *

ADRES 2 BIJ GESCHEIDEN ADRESSEN VAN DE OUDERS:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Gemeente:
Plaats:
Geheim nummer: ja / nee *
Telefoonnummer:
OPLEIDING VADER
Hoogst genoten onderwijs:
Diploma behaald:
ja / nee *
onderwijs binnen de betreffende opleiding:
Naam school waar het diploma behaald is:
Plaats:
Jaar diploma behaald:
Beroep:
Werkzaam bij:
Telefoonnummer werk:
OPLEIDING MOEDER
Hoogst genoten onderwijs:
Diploma behaald:
ja / nee *
onderwijs binnen de betreffende opleiding:
Naam school waar het diploma behaald is:
Plaats:
Jaar diploma behaald:
Beroep:
Werkzaam bij:
Telefoonnummer werk:
Meest verdienende ouder:

vader / moeder *

HUISARTS EN MEDISCHE GEGEVENS

Indien geen diploma, aantal jaren genoten

Land:

Indien geen diploma, aantal jaren genoten

Land:

Naam huisarts:
Woonplaats huisarts:
Verzekeringsmaatschappij:
Polisnummer:
Gebruikt uw kind medicijnen:
ja / nee *
Zo ja, welke medicijnen?
Allergie:
Producten die uw kind niet mag gebruiken:
Zijn er beperkingen en zo ja, welke?

GEZINSGEGEVENS
Totaal aantal kinderen:
Plaats leerling in gezin:
Eventuele opmerkingen:
ONTWIKKELINGSGEGEVENS
Zijn er zorgen of vragen over
- de verstandelijke ontwikkeling:

ja / nee *

(denk aan: woordjes onthouden, tellen, begrijpen van opdrachten e.d.)

- de lichamelijke ontwikkeling:

ja / nee *

(denk aan: lopen, zien, horen e.d.)

- de motorische ontwikkeling:

ja / nee *

(denk aan bewegen, kleuren, vaak vallen, fietsen, e.d.)

- de sociaal-emotionele ontwikkeling:

ja / nee *

(denk aan samenspelen, omgaan met emoties e.d.)

- het gedrag van uw kind:

ja / nee *

(denk aan het luisteren naar u, snel conflicten hebben e.d.)

Indien u bij één of meerdere vragen 'ja' heeft ingevuld, kunt u hier een toelichting geven.

Privacy (zie toelichting 1 op volgende pagina)
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) dat foto's en/of video's door de
school gebruikt mogen worden*:
Algemeen:
 in de schoolgids
 schoolbrochure
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief van de groep
 Rehobothjournaal
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Klassenlijst/telefoonlijst
Hierbij maak ik wel / geen bezwaar tegen het in de klas van mijn kind verspreiden van een
klassenlijst (heel handig voor afbellen bij ziekte, spelen bij vriend(in)) met de naam van mijn kind,
adres en telefoonnummer.
 geen bezwaar
 wel bezwaar

Oudercommissie
De oudercommissie mag uw mailadres/telefoonnummer gebruiken om u te benaderen voor
vragen m.b.t. bijvoorbeeld hulp in de klas, excursies e.d..
 geen bezwaar
 wel bezwaar
* aankruisen of u wel/geen bezwaar heeft

VERKLARING
1. De aangemelde leerling is in de afgelopen 6 maanden voorafgaande aan deze aanmelding
ingeschreven geweest bij een andere school voor het basisonderwijs:
ja / nee *
2. Als ouders gaan wij akkoord met de regels m.b.t. de handelswijze als het kind ziek wordt op
school. Zie toelichting 2 op de achterkant van dit formulier.
3. Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Plaats:
Handtekening ouder(s):

Datum:
vader:
moeder:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

U kunt dit formulier afgeven op de Rehobothschool of opsturen naar dit adres:
Rehobothschool
t.a.v. managementassistente
Schoonbeekhof 53
3774 DA Kootwijkerbroek
Toelichting 1: Regels m.b.t. privacy
Op onze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op onze site:
www.rehobothsch.nl. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens,
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
De gegevens van dit formulier zullen zeer vertrouwelijk worden behandeld en zijn ter inzage
voor:
1. Het personeel van de school, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werk.
2. De inspectie van het primair onderwijs
- De rijksaccountant van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen
- Voor hulpverleners, indien noodzakelijk
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft.
Toelichting 2: Handelswijze voor als het kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door
een insect wordt gestoken, etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de
ouder(s)/verzorger(s) of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer
komt het voor dat deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de leraar een
zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij 'een eenvoudige pijnstiller' of dat een
arts geconsulteerd moet worden.

OUDERVERKLARING VASTSTELLING LEERLINGGEWICHT
(Bijlage bij 'Inschrijfformulier Rehobothschool Kootwijkerbroek')

Verplicht in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s).
DEEL 1: GEGEVENS LEERLING
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Geslacht:
m/v
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:
o ja
o nee
Bent u de enige ouder?
Zo ja, dan hoeft u deel drie van deze verklaring niet in te vullen)
Datum eerste schooldag leerling:
DEEL 2: GEGEVENS EERSTE OUDER OF VERZORGER
Naam eerste ouder:
(indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke naam)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Categorie
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.

o (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs / (v)so-zmlk
o praktijkonderwijs/ LWOO / vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
Verouderde namen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijsambachtsschool en /of huishoudschool,
of niet meer dan twee afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg.
of niet meer dan twee afgeronde klassen leerjaren havo, vwo.

o meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond.
mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo, mbo, hbo, wo-opleiding

VERKLARING
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie en
dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Datum:

Handtekening:
Deel 3 (tweede ouder) zie achterkant

DEEL 3: GEGEVENS TWEEDE OUDER OF VERZORGER
Naam tweede ouder:
(indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke naam)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Categorie
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.

o (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs / (v)so-zmlk
o praktijkonderwijs/ LWOO / vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
Verouderde namen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijsambachtsschool en /of huishoudschool,
of niet meer dan twee afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg.
of niet meer dan twee afgeronde klassen leerjaren havo, vwo.

o meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond.
mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo, mbo, hbo, wo-opleiding

VERKLARING
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie en
dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Datum:

Handtekening:

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.

