De Lettertuin
Katholieke Basisschool

Zonnebloemweg 68
1338 TV Almere
036-5370738
www.kbslettertuin.nl
dir.lettertuin@skofv.nl

Aanmeldformulier
Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
☐ Meisje ☐ Jongen

Geslacht
Geboortedatum
1

Burgerservicenummer

2

Onderwijsnummer (indien bekend)

Land van Herkomst

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Eerste Nationaliteit
☐ n.v.t.

Tweede Nationaliteit
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Gegevens vorig onderwijs
VVE Indicatie

☐ n.v.t.

VVE Programma

☐ n.v.t.

VVE Duur (maanden)

☐ n.v.t.

Naam school van herkomst

☐ n.v.t.

Plaats school van herkomst

☐ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

☐ n.v.t

1

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling
nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
2

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling
nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Noodnummers
Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Medische gegevens
Allergieën

☐ n.v.t.

3

☐ n.v.t.

Medicijnen

Naam huisarts
Straat en huisnummer huisarts

_______

Postcode en woonplaats huisarts
Telefoonnummer huisarts
4

Persoonlijk polisnummer

5

Verzekeringsmaatschappij

3

Voor het gebruik van medicijnen onder schooltijd en voor noodzakelijke medische handelingen graag tijdig een afspraak maken met de
directeur.
4
Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult.
5

Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult.

Personalia verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
☐ Mevrouw ☐ Heer

Aanhef
Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger
Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Personalia verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef

☐ Mevrouw ☐ Heer

Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger
Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

Telefoon thuis

☐ Nee ☐ Ja
☐ Nee ☐ Ja

Toestemming voor gebruik beeldmateriaal
Beeldmateriaal wordt gebruikt in de Infoletter en nieuwsbrief
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Ongeveer eens per maand ontvangt u van de directie een Infoletter om u te informeren over het reilen en zeilen
op school. Ook de leerkracht stuurt u met regelmaat een nieuwsbrief of e-mail om u te informeren hoe het gaat
in de groep van uw kind.
Beeldmateriaal wordt gebruikt op de Padlet van de groep van uw kind ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Een Padlet is een online bord. Ouders/verzorgers krijgen van de leerkracht de inloggegevens van de Padlet. U
krijgt alleen de inloggegevens van de groep van uw eigen kind. Op de Padlet wordt onder andere huiswerk
genoteerd en tips voor thuis. Dit kan ondersteund worden met een filmpje of foto uit de klas.
Schoolfotograaf
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
De schoolfotograaf ontvangt de namen van de kinderen. Er worden op school foto’s gemaakt per kind en per
groep. De groepsfoto’s worden met alle ouders van de kinderen op deze foto gedeeld, zodat ouders foto’s
kunnen bestellen. Bestellen is niet verplicht.
Opnames voor leerdoeleinden
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Een paar keer per jaar worden opnames gemaakt voor uitsluitend intern gebruik. Een les of instructie wordt
gefilmd. Met behulp van deze opnames leren de teamleden van en met elkaar. Dit gebeurt soms onder
begeleiding van een coach. Na het bekijken van de opname met (een deel van) het team wordt dit vernietigd.
Beeldmateriaal wordt gebruikt op sociale media
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
Met behulp van sociale media informeren we de buitenwereld over het reilen en zeilen op onze school.
Dit wordt ondersteund met beeldmateriaal. Hiermee krijgen (toekomstige) ouders en buurtbewoners een
beter beeld van De Lettertuin.

Aanvullende opmerkingen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag
heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

