Aanmeldingsformulier OJBS De Omnibus
Achternaam kind

Roepnaam
Geboorte datum

Voornamen voluit

Geboorte plaats

Adres
Geheim adres? (ja,
nee)
Woonplaats
Woonachtig bij

Postcode
Thuistaal
1e Nationaliteit

Ouders / vader / moeder/
anders

2e Nationaliteit
Datum in Nederland

E-mail

Geboorteland

Telefoon

Geslacht

man / vrouw

Telefoon geheim
Noodnummer 1
(+naam)
Noodnummer 2
(+naam)
Noodnummer 3
(+naam)
Noodnummer 4
(+naam)

Geloof

RK - PC - Isl. - anders:

BSN

(kopie toevoegen)

Onderwijs nummer

Vader

Moeder

Voornaam

Voornaam

Achternaam

Achternaam(meisjes)

Voorletters

Voorletters

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats -land

Geboorteplaats-land

Nationaliteit
Ouderlijk gezag
Burgerlijke staat
Hoogst genoten
opleiding
Diploma behaald

Nationaliteit
ja / nee

Ouderlijk gezag

ja / nee

Ja /nee

Burgerlijke staat
Hoogst genoten
opleiding
Diploma behaald

Ja / nee

Beroep
Opleiding gevolgd in

Beroep
Nederland / buitenland

Opleiding gevolgd in

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon thuis
Telefoon thuis
geheim
e-mail

Telefoon thuis
Telefoon thuis
geheim
e-mail

Ja / nee

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Nederland / buitenland

Ja / nee

Jongere broer/zus

;

-

-

Oudere broer/zus

;

-

-

Jongere broer/zus

;

-

-

Oudere broer/zus

;

-

-

Gevolgde opleiding

O (s)bao / lagere school
Aantal afgeronde
leerjaren: …..
O (v)so - zmlk
O lbo/vbo,
praktijkonderwijs of
VMBO basis- of
kaderberoepsgerichte
leerweg
O minder dan 3
afgeronde leerjaren
O meer dan 2 afgeronde
lj.
mavo/vmbo gemengde
of theoretische
leerweg/havo/vwo
O mbo - hbo - wo

O (s)bao / lagere school
Aantal afgeronde
leerjaren: …..
O (v)so - zmlk
O lbo/vbo,
praktijkonderwijs of
VMBO basis- of
kaderberoepsgerichte
leerweg
O minder dan 3
afgeronde leerjaren
O meer dan 2 afgeronde
lj.
mavo/vmbo gemengde
of theoretische
leerweg/havo/vwo
O mbo - hbo - wo

cat
Gevolgde opleiding
.1

cat
.2

cat
.3

Evt. toelichting bij
opleiding

cat
.1

cat
.2

cat
.3

Evt. toelichting bij
opleiding
Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van
wie de ouders belast zijn met de dagelijkse
verzorging een opleiding uit categorie 2 hebben
gehad.

Wegingsfactor
0

0,3

Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van
wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit
categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1
óf 2.

1,2

Het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van
wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit
categorie 3.
Kinderdagopvang of
Peuterspeelzaal +
naam
VVE indicatie
Naam school van
herkomst
Volgt onderwijs
sinds (dd-mm-jj)
Huisarts

Ja / nee / onbekend

Naam VVE Programma
n.v.t.

Plaats school van herkomst

n.v.t.

Reden aanmelding
School van herkomst
Datum aanmelding

Stamgroep
Eerste lesdag op
De Omnibus
Datum verwerking
administratie

Staat uw kind langdurig onder doktersbehandeling?

d.d.

ja / nee

Zo ja, waarvoor? _______________________________________________________________________
Heeft uw kind een allergie?

ja / nee

Zo ja, waarvoor? _______________________________________________________________________
Zijn er andere bijzonderheden die voor de school belangrijk zijn?

ja / nee

Zo ja, welke?__________________________________________________________________________

Toestemming
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met:
Het uitwisselen van informatie met andere scholen,
de peuterspeelzaal en kinderdagopvang

ja

nee

Het uitwisselen van informatie met de jeugdarts en logopedist

ja

nee

Bijlagen:
1. Toestemmingsformulier voor beeldmateriaal
2. Ouderverklaring leerlinggewicht (alleen bij een gewicht van 0,3 of 1,2)

Onderteking verzorger 1

Ondertekening verzorger 2

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Verklaring school
OJBS de Omnibus verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind zorgvuldig. Voor uitgebreide informatie
over de verwerking van persoonsgegevens, uw rechten en de maatregelen die wij nemen om zorgvuldige
verwerking te bevorderen verwijzen wij u naar de privacyparagraaf in de schoolgids. Deze wordt u
gedurende het aanmeldingsproces uitgereikt. Tevens kunt u deze vinden op onze website.
Informatieverplichting
De school heeft een informatieverplichting aan ouders die het ouderlijk gezag hebben. Afhankelijk van de
situatie en waar het kind woont, gaan we uit van de volgende situaties:
a. Beide ouders hebben gezag, het kind woont bij een van de ouders: in dat geval wordt de
informatie verstrekt aan de ouder waar het kind woont. We gaan er van uit dat deze
ouder de informatie deelt met de andere ouder. De andere ouder kan bij school ook zelf
verzoeken om de informatie.
b. Beide ouders hebben gezag, er is co-ouderschap afgesproken en het kind woont om
beurten bij de ouders: in dat geval wordt de informatie verstrekt aan de ouder waar het
kind op dat moment verblijft. We gaan er van uit dat deze ouder de informatie deelt met
de andere ouder. De andere ouder kan bij school ook zelf verzoeken om de informatie.
c. Eén van de ouders heeft gezag, de ander niet: in dat geval wordt de informatie verstrekt
aan en contact gehouden met de ouder waar het kind woont. Deze ouder is verplicht om
de informatie te delen met de andere ouder. De andere ouder kan bij school ook zelf
verzoeken om de informatie.
d. Eén van de ouders heeft gezag, de andere ouder is uit de ouderlijke macht ontzet: in
dat geval wordt de informatie verstrekt aan en contact gehouden met de ouder waar het
kind woont. Ten opzichte van de andere ouder bestaat er geen verplichting om
informatie te verstrekken, ook niet op verzoek.
e. Onder voogdij stelling: de school verstrekt de informatie aan de gezinsvoogd.
f. Derden: aan derden, zoals een nieuwe relatie van een ouder, wordt enkel informatie
verstrekt indien beide ouders daar schriftelijk mee akkoord gaan. Dit geldt ook voor het
bijwonen van de ouderavonden.

