Aanmeldingsformulier
Vrije School De Zwaneridder te Wageningen (06UF)
S.v.p. volledig invullen!
Algemene toelichting

Personalia leerling
Achternaam

Ondergetekende meldt middels het invullen van dit
formulier de betrokken leerling aan op De
Zwaneridder.

Voornaam/voornamen
Roepnaam
Geslacht

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk
worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
Directie en teamleden van de school
De inspectie van het basisonderwijs
De rijks accountant van het Ministerie van
OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

m/v

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Eerste nationaliteit

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van
onjuiste gegevens in het deel van de leerling
administratie dat op zijn kind betrekking.

Tweede nationaliteit
Land van herkomst

Toelichting BSN
Het Burgerservicenummer van uw kind kunt u vinden
op een aantal documenten:
Het paspoort of het identiteitsbewijs van uw
kind
Het uitschrijfbewijs van de vorige school
van uw kind
Het geboortebewijs van uw kind
Het afschrift van de persoonslijst die de
gemeente bij de geboorte van uw kind
verstrekt

Culturele achtergrond (land)
Datum in Nederland
Thuistaal
Op peuterspeelzaal of
kinderopvang gezeten?

ja / nee

Zo ja, welke?
VVE programma gevolgd?

Toelichting onderwijsgegevens

ja / nee

Ondergetekende gaat er mee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

Naam VVE programma
VVE-duur (maanden)
Afkomstig van een andere
school?
Naam school van herkomst

ja / nee

BRIN-nummer school van
herkomst

Huisarts

Gezin

Achternaam huisarts

Aantal kinderen in gezin

Adres

Plaats van kind in gezin

Postcode en woonplaats

Noodnummer

Telefoonnummer

Noodnummer naam

Datum invoering in
Parnassys:
Komt in klas:
Met ingang van:

Aanmeldingsformulier
Vrije School De Zwaneridder te Wageningen (06UF)
Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voornaam

Voornaam

Voorletters

Voorletters

Aanhef
Relatie tot kind

heer / mevrouw
vader / moeder / …..

Aanhef
Relatie tot kind

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Hoogst genoten
opleiding of diploma

Hoogst genoten
opleiding of diploma

Diploma gehaald

ja / nee

Diploma gehaald

Beroep

Beroep

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

heer / mevrouw
vader / moeder / …..

ja / nee

Indien afwijkend van
verzorger 1:
Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim?

ja / nee

Telefoon thuis geheim?

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

E-mailadres

E-mailadres

IBAN

IBAN

Ondertekening

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Datum

Handtekening

Datum

ja / nee

