Ramsesdreef 190
3564 CL Utrecht
030-2610616
info.johannes@ksu-utrecht.nl

Aanmeldformulier
Personalia leerling:
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Geslacht :
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Sofinummer/BSN:
Religie:
Nationaliteit:
Land van herkomst vader:
Land van herkomst moeder:
Culturele achtergrond (land):
Voorschool/VVE/crèche/peuterspeelzaal
deelname:
Is ingeschreven bij een andere basisschool:
Thuistaal (wat wordt er thuis gesproken):
(indien van toepassing)
Aanmelding vindt plaats voor groep:
Naam school herkomst:
Plaats school herkomst:
Volgt onderwijs sinds:
Heeft broer(s) of zus(sen) op school:

Huisarts en medische gegevens:
Achternaam huisarts:
Adres:
Woonplaats:
Verzekeringsmaatschappij(ziektekosten):
Polisnummer:
Medicijnen:
Allergie:
Gezin
Aantal kinderen gezin:
Plaats van kind in het gezin:
Noodnummer:
Van wie is het noodnummer:
Eventuele opmerkingen:

Man/ vrouw

Ja/nee

Ja/nee

Naam:

Personalia verzorger 1
Achternaam:
Voorletters :
Geslacht:
Relatie tot kind:
(vader/moeder/stiefmoeder/stiefvader/..):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Beroep:
Hoogste opleiding :
Diploma behaald:
Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen
opleiding:
Naam, plaats, land van de school waar
diploma behaald is:
Werkzaam bij bedrijf:
Telefoonnummer werk:
Telefoonnummer mobiel:
Burgerlijke staat:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer thuis geheim:
Emailadres:

Ondertekening:
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 1:
Datum:
Handtekening

Man / Vrouw

Ja/Nee

Personalia verzorger 2
Achternaam:
Voorletters :
Geslacht:
Relatie tot kind:
(vader/moeder/stiefmoeder/stiefvader/..):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Beroep:
Hoogste opleiding :
Diploma behaald:
Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen
opleiding:
Naam, plaats, land van de school waar
diploma behaald is:
Werkzaam bij bedrijf:
Telefoonnummer werk:
Telefoonnummer mobiel:
Burgerlijke staat:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer thuis geheim:
Emailadres:

Ondertekening:
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 2:
Handtekening :
Datum:

Man / Vrouw

Ja/Nee

Onderwijsbehoeften van het kind
Als school streven wij ernaar om elk kind de nodige aandacht te geven met betrekking tot de
onderwijsbehoeften. Het kan daarom van belang zijn dat wij al bij de aanmelding op de hoogte zijn
van eventuele erfelijke factoren.
Dyslexie
komt
wel/niet voor in de familie
Dyscalculie
komt
wel/niet voor in de familie
Hoogbegaafdheid komt
wel/niet voor in de familie
Gedragsproblemen komt
wel/niet voor in de familie

Bijzonderheden
Doen ogen en oren het goed?
Heeft uw kind logopedie gehad?
Heeft uw kind fysiotherapie gehad?
Staat uw kind ergens onder behandeling?
Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het gezin
voorgevallen? (echtscheiding, sterfgeval…)
Is uw kind zindelijk?

Ja
Ja
Ja
Ja

nee
nee
nee
nee

Ja

nee

Algemene toelichting
Achternaam: ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier toelating van
de vermelde leerling op de Johannesschool.
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- De directie en teamleden van de school;
- De inspectie van het basisonderwijs;
- De rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
Tussentijds genoten opleidingen kunnen niet gewijzigd worden bij reeds schoolgaande leerlingen.
Toelichting sofinummer BSN
Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het
nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden, bijvoorbeeld:
- Het geboortebewijs van uw kind
- Het zorgpasje van uw kind
- Het identiteitsbewijs van uw kind
Toelichting onderwijsgegevens
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

