Inschrijfformulier De Regenboog
Zandbos 48
2134 DE Hoofddorp
023-5634514
info@deregenbooghoofddorp.nl
www.deregenbooghoofddorp.nl
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier om uw kind in te schrijven volledig in te vullen, daar de gegevens voor ons van groot
belang zijn. Met hartelijke dank voor uw medewerking.
Achternaam kind

Tussenvoegsel

Achternaam
Voornamen van kind

Roepnaam

Voornamen
Geboortedatum

Geboorteplaats

dd-mm-jjjj
Burgerservicenummer/
BSN1

Geslacht

Land van Herkomst
(indien van toepassing)

BSN
Eerste Nationaliteit

M/V

Datum in Nederland
(indien van toepassing)
Godsdienst

Nationaliteit
Tweede Nationaliteit

Culturele achtergrond

Nationaliteit
Afkomstig van

Naam en plaats

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) deelname

Naam VVE programma (Indien VVE deelname)

ja/nee

Bijzondere gegevens
We verzoeken u bij de onderstaande 4 items kort de echte bijzonderheden van uw kind aan te geven. Indien uw kind bij ons
als vierjarige zijn/haar basisschoolperiode start, ontvangt u later het ‘entreeformulier’, een uitgebreide lijst met vragen over
uw zoon/dochter.
Zijn er zaken die voor ons van belang zijn m.b.t. de ontwikkeling van uw kind in de voorschoolse periode?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Zijn er medische(w.o. medicijngebruik en allergie), lichamelijke of gedragsmatige bijzonderheden te melden, die voor ons
van belang zijn?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Heeft u verder nog belangrijke omstandigheden te melden die voor ons van belang zijn (bijv. ziekte, overlijden van gezinslid,
echtscheiding e.d.)?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Eventuele andere opmerkingen en/of bijzonderheden.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1

Kopie van origineel overheidsdocument toevoegen
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Gegevens Verzorger(s)

Verzorger 1

Verzorger 2

Achternaam

Voorvoegsel

Achternaam

Voorvoegsel

Voorletters

Roepnaam

Voorletters

Achternaam
Roepnaam
Roepnaam
Aanhef

Relatie tot leerling

Aanhef

Relatie tot leerling

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

dd-mm-jjjj
Geboorteland

Geboorteland

geboorteland
Beroep

Beroep

Beroep
Genoten opleiding

Genoten opleiding

opleiding
Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Naam bedrijf
Mobiele (eigen) nummer

Telefoon werk

Mobiele (eigen) nummer

06- nummer

06-

Burgelijke staat

Burgelijke staat

Telefoon werk

Kies een item.
IBAN-nummer

IBAN-nummer

Rekeningnummer
e-mail

e-mail

Mailadres
Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Straat

Geheimadres

Straat

Straat

ja/nee

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

Geheimadres
ja/nee

Plaats

Plaats
Telefoonnummer

Geheimnr

Telefoonnummer

ja/nee

Telefoonnummer

ja/nee

Overige informatie
Totaal aantal kinderen in het gezin

Geheimnr

Plaats in het gezin

Thuistaal
Naam van huisarts

Telefoonnummer huisarts

Naam huisarts
Naam noodnummer

Noodnummer

Naam noodnummer
Relatie noodnummer/ omschrijving (opa/oma, buren, tante etc.)
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Relatie

Hierbij verklaren de verzorgers dat zij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven;
hun kind laten deelnemen aan de door school georganiseerde activiteiten, vermeld in de schoolgids;
ouderavonden en informatieavonden, die de school organiseert, zullen bijwonen;
de bijlage, over de visie van de Meer Primair basisscholen inzake het aannamebeleid en de
voorwaarden, bij dit inschrijfformulier hebben ontvangen;
de schoolgids en jaarkalender van CBS De Regenboog hebben ontvangen of geïnformeerd zijn dat
deze op de website van school te zien is en/of te downloaden is;
op de hoogte zijn gebracht dat het leerlingenstatuut en de klachtenregeling van Meer Primair in te zien
is op en/of te downloaden is van de website van Meer Primair – www.meerprimair.nl;
toestemming geven tot het opvragen van informatie over hun kind bij het kinderdagverblijf, de
peuterspeelzaal, de GGD en/of andere externe instanties, indien hun kind jonger dan 4 jaar is;
toestemming geven tot het opvragen van informatie over hun kind bij de huidige basisschool, indien de
leerling 4 jaar of ouder is;
toestemming geven voor het maken van video-opnames in de groep in het kader van de
schoolontwikkeling, begeleiding van een groep leerlingen of een individuele leerling;
toestemming geven aan de inspectie van het onderwijs en/of de rijksaccountant van het ministerie van
OCW de opleidingsgegevens van de ouders te controleren bij een controle van de teldatumgegevens;
dat hun kind, indien hij/zij 4 jaar oud of jonger is, niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere
basisschool in de periode van 6 maanden voor de datum van de eerste schooldag op basisschool CBS
De Regenboog;
toestemming geven dat hun kind op school regelmatig wordt gecontroleerd op hoofdluis;
Toestemming geven dat zij bij de eerste schooldag van het kind automatisch lid worden van de
Oudervereninging CBS De Regenboog;
het ‘inschrijfformulier’ en (indien nodig) het ‘formulier ouderverklaring’ naar waarheid hebben
ingevuld.

Naam van verzorger 1

Naam van verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum:

Datum:

Bedankt voor het invullen van het inschrijfformulier.
U kunt dit formulier, samen met een kopie van een officieel document waar het BSN nummer op
vermeld staat (b.v. paspoort/ legitimatiebewijs of uitdraai persoonsgegevens van de gemeente)
naar ons (info@deregenbooghoofddorp.nl) terugmailen of afgeven op school.
CBS De Regenboog
T.a.v. directie
Zandbos 48
2134 DE Hoofddorp
023-5634514
U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Inschrijfformulier CBS De Regenboog

