Holleblok 10
1273 EG Huizen
035 5252772
info@2emontessorischool.nl
2emontessorischool.nl

2E MONTESSORISCHOOL
INSCHRIJFFORMULIER
Z.O.Z.

Personalia leerling
Achternaam:

Bezoekt/bezocht peuterspeelzaal?

Voorna(a)m(en):

Naam peuterspeelzaal:

Roepnaam:

Adres:

Geslacht:
Geboortedatum:

M/V
dd-mm-jj

Geboorteplaats:

JA / NEE

Postcode en vestigingsplaats:
Toestemming om informatie in te
JA / NEE

winnen bij de peuterspeelzaal:

Geboorteland:
Nationaliteit:

Leerling is:

Nieuwe leerling / Zij-instromer

Burgerservicenummer:
Adres:

Schoolloopbaan basisonderwijs:

Postcode en woonplaats:

Naam vorige school:

Telefoonnummer:
Geheim telefoonnummer:

1 12 2 33 4 4 5 5 6 6 77 8 8

(Alleen in te vullen bij zij-instromers.)

JA / NEE

Adres:
Postcode en vestigingsplaats:

2e telefoonnummer:
Geheim 2e telefoonnr:

JA / NEE

Adoptie- of pleegkind?

JA / NEE

Plaatsing in groep:
Inschrijfdatum 1e schooldag)

dd-mm-jj

Huisarts en medisch
Achternaam huisarts:

Medicijngebruik?

Adres:

Indien ja, welk medicijn:

Postcode en woonplaats:

Allergie:

Telefoon:

Producten die kind niet mag:

JA / NEE

Verz.mij. ziektekosten:
Polisnummer:

Gezin
Aantal kinderen gezin:

Plaats van kind in gezin:

Namen broertjes/zusjes:

geboortedatum en geslacht

M/V

geboortedatum en geslacht

M/V

geboortedatum en geslacht

M/V

geboortedatum en geslacht

M/V

geboortedatum en geslacht

M/V

Contactpersoon:
Telefoonnummer:

Belangrijke opmerkingen gezin:

(in geval van nood)

Vanwege de opgenomen vertrouwelijke gegevens, is de wet op de Persoonsregistratie van toepassing Z.O.Z			

Holleblok 10
1273 EG Huizen
035 5252772
info@2emontessorischool.nl
2emontessorischool.nl

Personalia

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

M/V

M/V

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

Vluchtelingenstatus?

JA / NEE

JA / NEE

Eén-ouder gezin?

JA / NEE

JA / NEE

Afwijkend adres tov leerling?

JA / NEE

JA / NEE

Achternaam:
Voornaam
Voorletters:
Geslacht:
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger
Geboortedatum:
Geboorteland:
Hoogst genoten opleiding:
Diploma?
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Telefoon mobiel:
E-mail:

Adres:
Postcode en woonplaats:

Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind
Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

JA / NEE

Op de website van school

JA / NEE

Op socialemedia accounts van school

JA / NEE

In de (digitale) nieuwsbrief

JA / NEE

De ouders van
verklaren hierbij dat de gegevens geheel naar waarheid zijn ingevuld. Zij geven de school toestemming om de
gegevens op te nemen in de administratie van de 2e Montessorischool. Deze gegevens worden gebruikt om een zo optimaal mogelijke afstemming van het te geven onderwijs
op genoemde leerling te kunnen bereiken, en zullen alleen, na schriftelijke toestemming door de ouders/verzorgers van genoemde leerling, ter hand worden gesteld aan derden.
De ouders/verzorgers behouden zich het recht voor om vrijelijk en met redelijke tussenpozen inzage te verkrijgen in bovengenoemde gegevens en onvolledige en/of niet ter zake
(meer) doende gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
De ouders verklaren hierbij tevens dat hun zoon / dochter in het afgelopen half jaar niet op een andere basisschool stond ingeschreven.
Verder verklaren de ouders op de hoogte te zijn van het heffen van een vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar per kind.
		

Plaats

Ondertekening (verzorger 1)

Datum

Ondertekening (verzorger 2)

