STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS GROESBEEK
Postbus 68,
Bredeweg 68
@: info@spog.nl
Tel.: 024 – 3662260

6560 AB Groesbeek
66562 DC Groesbeek
www.spog.nl

__________________________________________________________________________________
Bij welke basisschool meldt u uw kind aan?
☐ bs Adelbrecht-Windekind
☐ bs Op de Horst

☐ bs Breedeweg
☐ bs De Sieppe

☐ bs Op de Heuvel
☐ bs Titus Brandsma

☐ bs ‘t Vossenhol

Is uw kind alleen bij deze school aangemeld? ☐ Ja ☐ Nee
__________________________________________________________________________________
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam kind: ………………………………….

Voorna(a)m(en): ……………………………………………………

Roepnaam:

…………………………………..

Geboortedatum:

Geslacht:

☐ Man / ☐ Vrouw

Geboorteplaats: …………………………………………………..

Geboorteland:

………………………………….

Nationaliteit:

…………………………………………………..

Burgerservicenr.: …………………..................

Godsdienst:

…………………………………………………..

Woonadres:

Huisnummer:

…………………………………………………..

………………………………….

_____ / _______ / ________

Postcode:
…………………………………..
…………………………………………………..

Woonplaats:

Tel. thuis:

…………………………………..

Is dit nummer geheim? ☐ Ja ☐ Nee

Thuistaal:

…………………………………..

Gezinssamenstelling:
☐
☐
☐
☐

2-oudergezin:
Co-ouderschap:
1 ouder gezin:
Anders:

het kind woont met beide ouders op hetzelfde adres
het kind staat ingeschreven bij ☐ vader ☐ moeder
het kind staat ingeschreven bij ☐ vader ☐ moeder
het kind staat ingeschreven bij ……………………………

Aantal kinderen in het gezin: … jongens … meisjes.
Plaats van het kind in het gezin: 1e – 2e – 3e – 4e – 5e

Bij inlevering van dit formulier op school moet een kopie van een officieel document waarop het Burgerservicenummer
staat worden meegegeven (Brief belastingdienst, kopie paspoort, kopie ID-kaart of zorgpas).
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Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige basisschool:
Geweest op: psz – kdv - basisschool
Naam: ………………………………………………

laatste groep: …………………………………………………………

Adres: ……………………………………………..

Postcode:

…………………………………………………………

Plaats: ……………………………………………..

Telefoon:

…………………………………………………………

Voor organisaties van Domino is het protocol informatie-uitwisseling van toepassing.
Voor overige instellingen: geeft u de school toestemming om gegevens uit te wisselen met psz,kdv of
vorige basisschool? ☐ Ja
☐ Nee
__________________________________________________________________________________
e

Deel 2: Gegevens 1 ouder/ verzorger
Dhr. / Mevr.: voorletters: …………………….

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

……………………………………

………………………………………….
____ / _____ / __________

Geboorteplaats: ……………………………………

Geboorteland:

………………………………………….

e-mail:

…………………………………..

Burgerlijke staat:

………………………………………….

Mobielnr.:

06 - ……………………………

Tel. werk:

………………………………………….

Beroep:

…………………………………..

Alleen invullen wanneer woonadres anders is dan dat van uw kind:
Adres:

………………………………………….

Woonplaats:

Huisnr.:

………………………………………….

…………………………………

Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook opleidingen die u niet heeft afgerond:
☐

(speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs / (v)so-zmlk

☐

Praktijkonderwijs / LWOO / vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager
economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheids-onderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool). Niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

☐

Meer dan 2 afgeronde klassen/ leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

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 Ico is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 12.00 en 13.00 -17.00 uur via telefoonnummer:
079 – 3232 333

__________________________________________________________________________________
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e

Deel 3: Gegevens 2 ouder/ verzorger
Dhr. / Mevr.: voorletters: …………………….

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

……………………………………

………………………………………….
____ / _____ / __________

Geboorteplaats: ……………………………………

Geboorteland:

………………………………………….

e-mail:

…………………………………..

Burgerlijke staat:

………………………………………….

Mobielnr.:

06 - ……………………………

Tel. werk:

………………………………………….

Beroep:

…………………………………..

Alleen invullen wanneer woonadres anders is dan dat van uw kind:
Adres:

………………………………………….

Woonplaats:

Huisnr.:

………………………………………….

…………………………………

Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook opleidingen die u niet heeft afgerond:
☐

(speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs / (v)so-zmlk

☐

Praktijkonderwijs / LWOO / vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager
economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheids-onderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool). Niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

☐

Meer dan 2 afgeronde klassen/ leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

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 Ico is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 12.00 en 13.00 -17.00 uur via telefoonnummer:
079 – 3232 333

__________________________________________________________________________________
Huisarts en medische bijzonderheden van uw kind
Naam huisarts: …………………………………………
Allergieën:

Tel.nr.: ………………………………………………………..

………………………………………….

Relevante medische gegevens / handelingen: ……………………………………………………………………
Geeft u toestemming aan arts of ziekenhuis tot het verrichten van noodzakelijke eerste hulp bij uw
kind indien u op dat moment niet bereikbaar bent?
☐ Ja ☐ Nee

Noodnummer: indien ouders bij een noodgeval niet bereikbaar zijn, dan belt de school naar:
1. Naam: ……………………………………………….

Tel.nr: ………………………………………………………

Relatie tot ouders: ……………………………..
2. Naam: ………………………………………………

Tel.nr: ………………………………………………………

Relatie tot ouders: ……………………………..
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Waar moeten wij speciaal op letten bij ondersteuning van uw kind?
Leerbevorderend:

Leerbelemmerend:

1.) ………………………………………….

1.) ………………………………………….

2.) ………………………………………….

2.) ………………………………………….

3.) ………………………………………….

3.) ………………………………………….

4.) ………………………………………….

4.) ………………………………………….

__________________________________________________________________________________
School plaatst soms foto’s en filmmateriaal van schoolactiviteiten, waarop ook uw kind te zien kan
zijn, op o.a. de schoolwebsite (toelichting paragraaf “Foto en Film” in de schoolgids).
Gaat u hiermee akkoord?
☐ ja
☐ nee
Jaarlijks vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging int en beheert deze
bijdrage. Gaat u akkoord met deze ouderbijdrage?
☐ Ja ☐ Nee
__________________________________________________________________________________
Door school in te vullen:
Leerling komt in groep: ……………
Eerste schooldag:

Schoolscore: 0,30 / 1,20 / geen

___ /___ / ______

__________________________________________________________________________________
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen
in de leerlingenadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naam ouder 1 ……………………………………………….
Datum _______ / _______ / _______
Handtekening ……………………………………………...

Naam ouder 2 ……………………………………..………..
Datum _______ / _______ / _______
Handtekening ……………………………………………....
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