Basisschool Witheim
Hilleshagerweg 32
6281 AE Mechelen
Tel: 043-4559059
E-mail: directie.witheim@innovo.nl

Aanmeldingsformulier
Leerling gegevens
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum

Geslacht : j / m

Postcode

Plaats :

Straat en huisnummer
Indien van toepassing:
-per wanneer in Nederland:

Geboorteplaats

-Status: vreemdeling / asielzoeker
Geboorteland

Nationaliteit
Godsdienst
Thuistaal
BSN nummer
Kopie van het BSN bijvoegen. Dit nummer staat o.a. op:
- Brief belastingdienst (met Sofinummer)
- Bewijs van de gemeente (paspoort/ID-kaart of geboortebewijs)
Datum van inschrijving
Naam huisarts
Telefoonnummer
In te vullen door de school
Toegekend extra leerlinggewicht
Plaatsing in groep:
Eerste schooldag:

0.3 – 1.2

Aanvullende informatie over uw kind
Heeft uw kind peuterspeelzaal en/of kinderopvang
bezocht?
Zo ja, welke?

ja / nee

Indien afkomstig van andere basisschool:
Naam basisschool:
Plaats:
Groep:
Is uw kind al eens getest/gescreend?

ja / nee
Zo ja, wat was hiervoor de reden?

Is er bij uw kind een diagnose vastgesteld?

ja / nee
Zo ja, hoe luidt deze?

Is de moedertaal van uw kind goed ontwikkeld?
Is uw kind en tenminste één van de ouders-voogden nog
geen jaar woonachtig in Nederland?

ja / nee
ja / nee
Zo ja, gelieve een kopie van het document/schriftelijke
verklaring (waaruit het rechtmatig verblijf blijkt) te
overhandigen.
ja / nee
Zo ja, ontvangt u van de school een extra toelichting.

Heeft uw kind op school extra ondersteuning nodig?

Verzorger 1

Verzorger 2

Relatie tot kind : ouder / voogd

Relatie tot kind : ouder / voogd

Volledige ouderlijke macht : ja / nee

Volledige ouderlijke macht : ja / nee

Achternaam/meisjesnaam :

Achternaam/meisjesnaam :

Voorletters :

Voorletters :

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geslacht : m / v
Adres:
Alleen invullen bij afwijkend adres

Geslacht : m / v
Adres:
Alleen invullen bij afwijkend adres

Een oudergezin : ja / nee

Een oudergezin : ja / nee

Geboorteland :

Geboorteland :

Nationaliteit :

Nationaliteit :

Burgerlijke staat :
Opleidingsniveau :
□ -(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
□ -(v)so
□ -Praktijkonderwijs/Lwoo
□ -Vmbo
□ –Havo
□ -Vwo
□ –M.B.O.
□ –H.B.O.
□ –Universiteit

Burgerlijke staat :
Opleidingsniveau :
□ -(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
□ -(v)so
□ -Praktijkonderwijs/Lwoo
□ -Vmbo
□ –Havo
□ -Vwo
□ –M.B.O.
□ –H.B.O.
□ –Universiteit
Beroep :

Beroep :
Werkend: ja / nee

Werkend: ja / nee

Tel. thuis:
Mobiel:
Email:

Tel. thuis:
Mobiel:
Email:

Eventuele bijzonderheden:

Ondertekening

Door middel van ondertekening van dit formulier schrijft u uw zoon/dochter in bij bs Witheim. U verklaart zich akkoord met de inhoud
van de schoolgids. U geeft toestemming om uw kind te laten deelnemen aan de periodieke luizencontrole, voor het eventueel plaatsen
van foto’s van uw kind voor schoolse mediadoeleinden het maken van video-opnames in de groep van uw kind. Verder verklaart u dat u
dit formulier naar waarheid heeft ingevuld. In haar streven naar tijdige en passende ondersteuning en afgestemde hulp op maat
registreert onze school waar nodig in de Verwijsindex. Zie de schoolgids voor uitleg.

Datum: ___________________________________

Handtekening ouder / verzorger:

_________________________________________

