It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
Tel: 0513-704900
e-mail: swsdenijewier@tjongerwerven.nl

Aanmeldformulier SWS DE NIJEWIER
Personalia leerling
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Woonplaats

Geheim adres?

*

☐ Meisje ☐ Jongen

☐ Nee ☐ Ja

BSN

Telefoon thuis

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Land van herkomst

☐ n.v.t.

*Toelichting BSNnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van de
leerling nodig.

Medische gegevens
Verzekeringsmaatschappij
Naam huisarts

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Medicijnen

☐ n.v.t.

Allergieën

☐ n.v.t.

Opmerkingen / bijzonderheden die voor ons van belang kunnen zijn (medicijngebruik, allergie, e.d.)
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Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorna(a)m(en)

Voorletters

Voorletters

Aanhef

☐ Mevrouw ☐ Heer

Relatie tot kind
Ouderlijk gezag

☐ Mevrouw ☐ Heer

Aanhef
Relatie tot kind

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

Ouderlijk gezag

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Hoogstgenoten opleiding (WO/HBO/MBO/…)

Hoogstgenoten opleiding (WO/HBO/MBO/…)

Beroep

Beroep

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim?

☐ Nee ☐ Ja

E-mail

E-mail

(facultatief)
Dagdelen dat verzorger 1 werkt

Dagdelen dat verzorger 2 werkt

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis geheim?

ma

di

wo

do

vr

ma

di

wo

do

vr

ochtend
middag
ochtend
middag

Indien afwijkend adres van leerling

Indien afwijkend adres van leerling

Adres verzorger 1

Adres verzorger 2

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats
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Gegevens vorig onderwijs
Naam VVE Programma

☐ 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.

Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Noodnummers (indien ouders niet bereikbaar zijn)
Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Ondertekening verzorger 1

Ondertekening verzorger 2

Datum

Datum

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening
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Toestemming publicatie beeldmateriaal
Voor wat betreft het beeldmateriaal waarop de leerling duidelijk wordt herkend, verlenen:

ouders/ verzorgers van :

☐ GEEN toestemming voor het gebruik van mijn beeldmateriaal
☐ WEL toestemming voor het gebruik van mijn beeldmateriaal in alle onderstaande categorieën
Of:
Verlenen wij uitsluitend toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in *:
☐ Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
☐ Website van school
☐ (Digitale) nieuwsbrief
☐ Gebruik van filmmateriaal voor professionaliseringsdoeleinden door eigen leerkracht
☐ Op onze school gaan wij werken met Parro oudercommunicatie. Gedurende het schooljaar sturen we groepsinfo, berichtjes en/of
foto`s, die u kunt ontvangen op uw smartphone of op uw computer. Ook voor deze manier van communiceren hebben wij uw
toestemming nodig.
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Ondertekening verzorger 1

Ondertekening verzorger 2

Datum

Datum

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Pagina 4

