Aanmeldingsformulier (vanaf 3 jaar)
Aanmelding:
● Het aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen als uw kind 3 jaar is.
● Het aanmeldingsformulier wordt alleen in behandeling genomen als de ouder(s) met het ouderlijk gezag het formulier
hebben ondertekend..
Toelating:
● U ontvangt binnen 6 weken bericht of uw kind toelaatbaar is op school.
(nb deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht)
Inschrijving:
● Als uw kind toelaatbaar is, wordt het ingeschreven op school.
Plaatsing:
● Wij nodigen u, maximaal 6 weken voor de 4e verjaardag van uw kind, uit voor een intakegesprek.
● Wij maken dan afspraken over de wenmomenten in de groep waarin uw kind geplaatst wordt.
● Tijdens het intakegesprek vragen wij u om uw ingevulde gegevens te controleren op eventuele wijzigingen.

Gegevens kind
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

man / vrouw *

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenr (BSN)
1ste nationaliteit
2de nationaliteit
Land van herkomst
Datum in Nederland

[* doorhalen wat niet van toepassing is]

Gezinssamenstelling
ouder/verzorger/voogd * 2

ouder/verzorger/voogd * 1
Achternaam

Achternaam

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Voornaam

Voornaam

Geslacht

man / vrouw *

Geslacht

man / vrouw *

Relatie tot het kind

vader/moeder/verzorger/voogd *

Relatie tot het kind

vader/moeder/verzorger/voogd *

Burgelijke staat
Wettelijk gezag

Burgelijke staat
ja / nee *

Wettelijk gezag

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Vluchtelingenstatus

ja / nee *

Vluchtelingenstatus

Adres

Adres

Huisnummer

Huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Tel. thuis

Tel. thuis

Tel. mobiel

Tel. mobiel

E-mailadres

E-mailadres

ja / nee *

ja / nee *

Hierbij geef ik toestemming om via mijn e-mail uitgenodigd te worden voor Schoudercom, het ouderportaal van
de school.
Handtekening ouder/verzorger 1

Is er sprake van een omgangsregeling

Handtekening ouder/verzorger 2

ja / nee *

Aantal kinderen in het gezin
Plaats van het kind in het gezin

Broers/zussen
Roepnaam

geboortedatum

m/v

Roepnaam

1

3

2

4

[* doorhalen wat niet van toepassing is]

geboortedatum

m/v

Voorgeschiedenis
Bezoekt uw kind een voorschoolse opvang

ja / nee *

Zo ja, dit is een

peuterspeelzaal / kinderdagverblijf *

Naam van de voorschoolse opvang
VVE locatie

ja / nee *

Adres
Postcode /plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon

Hierbij geef ik toestemming de school toestemming om contact op te nemen met de bovengenoemde opvang
Handtekening ouder/verzorger 1

Is uw kind ook aangemeld bij een anders school/scholen

Handtekening ouder/verzorger 2

ja / nee *

Zo ja, welke school heeft uw eerste voorkeur
Naam school aangemeld (1e voorkeur)
Naam school aangemeld (2e voorkeur)

Speciale (onderwijs) behoeften
De school spant zich in om passend onderwijs aan uw kind te bieden. Het is daarom voor ons van groot om te weten
of u bijzonderheden heeft te melden over de ontwikkeling van uw kind.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: medische bijzonderheden (allergieën en medicijngebruik), spraak/taal ontwikkeling,
motoriek, advies Consultatiebureau (CJG) etc.
Bijzonderheden

ja / nee *

Zo ja, 1

Zo ja, 2

In de familie komt dyslexie voor : ja/nee *
Noodnummers (wanneer ouders niet te bereiken zijn)
Noodnummer 1

Noodnummer 2

Naam

Naam

Gegevens zorg
Huisarts

Zorgverzekeraar

Telefoonnummer

Polisnummer

[* doorhalen wat niet van toepassing is]

De wettelijke vertegenwoordigers hebben alle informatie verstrekt die de school nodig heeft om een
gefundeerd besluit te nemen over de toelating.
Bij het achterhouden van informatie en/of het indienen van een onvolledig dossier vervalt de zorgplicht
van de school.
Ondertekenaars gaan ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerling administratie
t.b.v. de aanmeldingsprocedure in overeenstemming met de privacywetgeving.
Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

U kunt dit formulier opsturen naar directeur@bsdeley.nl of per post naar:
BS De Ley
t.a.v. de leerlingadministratie
Kiljanpad 2
2321 SK Leiden

In te vullen door de directeur
O de aanmelding is omgezet in een inschrijving
O de aanmelding is niet omgezet in een inschrijving, u krijgt hiervan schriftelijk een toelichting

Naam
Datum
Handtekening

[* doorhalen wat niet van toepassing is]

