OJS de Klimboom
Dahliastraat 25
8121 DH Olst
(Boskampl)
Brin: 10BU
Tel.:0570-561836

Inschrijf formulier

E-mail:
jenaplanschooldeklimboom@demare.org

Persoonsgegevens van het kind
Achternaam
Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Straatnaam + nr.
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Geheim
Ja / Nee
Gezinssituatie
Eén ouder gezin
Aantal kinderen
Naam en geboortedatum
overige kinderen van het gezin

Eerste
schooldag

Geboortedatum
Geslacht
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Geloof
Land van herkomst
Nationaliteit
VVE leerling

JA
/
NEE
….Jongens
…. Meisjes

Gegevens betreffende de ouders/verzorgers
Relatie
Vader/moeder/verzorger
Achternaam
Voorletters
Straatnaam en nr.
Postcode /plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Mobiele telefoon
Relatie
Achternaam
Voorletters
Straatnaam en nr.
Postcode / plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Mobiele telefoon
Mailadres

Vader/moeder/verzorger

Geboortedatum
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Land van herkomst
Beroep
Opleiding
Diploma afgerond
Geloof
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Land van herkomst
Beroep
Opleiding
Diploma afgerond
Geloof

JA

/ NEE

JA

/ NEE

Bijzonderheden m.b.t.
Ziekten
Medicijngebruik
Allergieën
Specialist
Begeleiding van

Oogarts
Logopedist
Naam:

KNO-arts
Fysiotherapeut
Plaats:

Tel:

Huisarts
Tandarts
Komt er in de familie dyslexie voor

JA

NEE

Nieuwkomers
Deze leerling is in Nederland sinds:

JA

NEE

Heeft u bijzonderheden te melden over uw kind

Gegevens peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf of vorige school
Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
Straatnaam
Postcode en plaats
Telefoonnummer
VVE- indicatie
JA / NEE
Vorige school
Straatnaam
Postcode en plaats
Telefoonnummer
VVE- indicatie
Soort school en brinnummer
Groep

JA

/ NEE

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord
dat de opleidinggegevens door de inspectie worden gecontroleerd
Naam van de ouder/verzorger/voogd 1
Datum:………………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………………………………………
Naam van de ouder/verzorger/voogd 2
Datum:………………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………………………………………

Aan de ouders/verzorgers
Onze school heeft een eigen website. Op deze site worden gedurende het hele
schooljaar ook foto’s van kinderen (uiteraard zonder achternaam en adres) geplaatst
van diverse activiteiten, zoals Kerstfeest, het schoolreisje, een project enz.
Als u niet wilt dat er foto’s van uw kind(eren) op de website worden gezet, kunt u dat
hieronder aangeven.
Met vriendelijke groeten,
Team OJS de Klimboom

Ik heb er WEL / GEEN bezwaar tegen dat er foto’s van mijn kind(eren) op de
website van de school worden geplaatst.

NAAM:

ADRES:

PLAATS:

TELEFOON:

Aan de ouders/verzorgers
Onze school heeft een eigen facebookpagina. Op deze site worden gedurende het
hele schooljaar ook foto’s van kinderen (uiteraard zonder achternaam en adres)
geplaatst van diverse activiteiten, zoals Kerstfeest, het schoolreisje, een project enz.
Als u niet wilt dat er foto’s van uw kind(eren) op de facebookpagina worden gezet,
kunt u dat hieronder aangeven.
Met vriendelijke groeten,
Team OJS de Klimboom

Ik heb er WEL / GEEN bezwaar tegen dat er foto’s van mijn kind(eren) op de
facebookpagina van de school worden geplaatst.

NAAM:

ADRES:

PLAATS:

TELEFOON:

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum …………………………………………………………..

O

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m
ja

/
/

Ov

O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2
-

-

O3-

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 nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
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

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.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

O2

-

-

O3-

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 nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
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

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.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

