August Vermeylenlaan 1, 5531 TW Bladel
Tel. 0497 360 847, e-mail: info@obsdesleutelaar.nl

Inschrijfformulier OBS de Sleutelaar
Brinnummer 18HD
Toelichting bij dit inschrijfformulier
U heeft gekozen om uw kind in te schrijven bij OBS de Sleutelaar. Om uw kind onderwijs te kunnen
geven op onze school willen wij u vragen:
- Dit inschrijfformulier volledig in te vullen;
- Dit inschrijfformulier te ondertekenen door beide ouders (*)
- Een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee te brengen ter controle van het BSN-nummer
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier verzoekt u ons tot toelating van uw
kind op OBS de Sleutelaar. Als u vragen heeft kunt u die stellen bij de directie van OBS de
Sleutelaar:
OBS de Sleutelaar
Locatiedirecteur: Roy Pellegrom
August Vermeylenlaan 1
5531 TW Bladel
T: 0497- 360 847
E: directie@obsdesleutelaar.nl
W: www.obsdesleutelaar.nl
Verklaring van OBS de Sleutelaar
De gegevens in dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- De directie van OBS de Sleutelaar;
- De inspectie voor het onderwijs;
- De accountant van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen.
Bij het verwerken van de door u aangeleverde gegevens passen wij de Wet Bescherming
Persoonsgegevens toe.
Als ouder heeft u het recht tot inzage en correctie van onjuiste gegeven in de administratieve
gegevens van uw kind.

(*) In de meeste gevallen hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Mocht het in uw situatie anders
zijn, willen we dit graag weten. Zo mogelijk dient u ook de officiële documenten te overleggen.
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1) Persoonsgegevens van uw kind
Invullen

Toelichting

Achternaam:
Voornaam/voornamen:
Roepnaam:
Wilt u een andere achternaam
hanteren?
Zo ja, welke?

Ja/nee

Omcirkel het antwoord dat
van toepassing is
Indien van toepassing

Geslacht

M/V

Omcirkel het antwoord dat
van toepassing is
dd-mm-jj

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Sofinummer/BSN:

Het sofi- of BSN-nummer van
uw kind
Indien van toepassing

Geloofsovertuiging:
Eerste nationaliteit:
Tweede nationaliteit:

Indien van toepassing

Culturele achtergrond:
Land van herkomst:

Indien nationaliteit anders
dan Nederlandse
Indien van toepassing

Datum in Nederland:

Indien van toepassing

Land van herkomst vader:
Land van herkomst moeder:

2) Eerder onderwijs aan uw kind
Invullen
Deelname aan
peuterprogramma
Zo ja, wat is de naam van het
gevolgde peuterprogramma
Is uw kind eerder
ingeschreven geweest bij een
andere basisschool
Zo ja, wat is de naam van de
vorige school?
Zo ja, wat is de plaatsnaam
van de vorige school?

Toelichting

Ja/nee

Omcirkel het antwoord dat
van toepassing is
Indien van toepassing

Ja/nee

Omcirkel het antwoord dat
van toepassing is
Indien van toepassing
Indien van toepassing
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3) Medische gegevens van uw kind
Invullen

Toelichting

Naam huisarts:
Adres huisarts:
Is er sprake van regelmatig
medicijngebruik?
Zo ja, welke medicijnen
worden regelmatig gebruikt?
Heeft uw kind last van
allergieën?
Zo ja, van welke allergieën
heeft uw kind last?
Welke producten mag uw kind
niet hebben?

Ja/nee

Omcirkel het antwoord dat
van toepassing is
Indien van toepassing

Ja/nee

Omcirkel het antwoord dat
van toepassing is
Indien van toepassing
Indien van toepassing

4) Persoonsgegevens van de ouders/ verzorgers
Ouder/verzorger

Ouder/ verzorger

Achternaam:
Voornaam/voornamen:
Roepnaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Relatie tot het kind

Vader/moeder/ …………………

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:

Gehuwd/ ongehuwd/
samenwonend/ ……………………

Beroep:
Afkorting van hoogst genoten
opleiding:
Heeft u een diploma behaald
van de hoogst genoten
opleiding?
Indien nee, hoeveel jaren
opleiding heeft u genoten?

Ja/nee

Ja/nee

Naam van de school waar u
uw diploma heeft behaald?
Jaar waarin u het diploma
heeft behaald:
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Naam van het
bedrijf/instelling waar u nu
werkt:
Telefoonnummer werk:

5) Bereikbaarheid van ouders/ verzorgers voor OBS de Sleutelaar
Telefoonnummer thuis:
Is dit een geheim nummer?
(t.b.v. groepsoverzichten die
in de klas hangen)
Telefoonnummer mobiel:

Ja/nee

E-mail
Wie kunnen wij benaderen
indien u niet bereikbaar bent:
Noodnummer:

6) Toestemming voor het plaatsen van foto’s
Invullen
Geeft u toestemming voor
het plaatsen van
beeldmatieraal van uw kind:
- In de nieuwsbrief

Ja/nee

- In het Ouderportaal

Ja/nee

- In de schoolgids,
schoolbrochure en kalender.

Ja/nee

- Op sociale media accounts
van de school

Ja/nee

- Op de website van de
school

Ja/nee

- In dag- week- en
maandbladen

Ja/nee

Toelichting
Op OBS de Sleutelaar worden
regelmatig foto’s gemaakt
van het onderwijs. Dit doen
wij om aan ouders te laten
zien hoe wij onderwijs geven.
Deze foto’s kunnen op. Dit
beeldmateriaal gebruiken wij
voor diverse publicaties.
Hierbij vragen wij u
toestemming voor het
plaatsen van dit
beeldmateriaal in of op de
diverse publicaties die wij
door het jaar heen gebruiken.
Per categorie kunt u uw
voorkeur aangeven.
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7) Toestemming voor het delen van gegevens (met professionele instanties)
Invullen
Toelichting
Geeft u toestemming voor
het delen van leerresultaten
en observaties van
leerkrachten met
professionele instellingen?

Ja/nee

(zoals leerresultaten van het
taal- en rekenonderwijs en
observaties van uw kind)

Ons doel is om het onderwijs
aan uw kind zo goed mogelijk
te laten verlopen en constant
te verbeteren. OBS de
Sleutelaar huurt daarom
regelmatig externe
professionals in. Dit zijn
bijvoorbeeld orthopedagogen
of taal-/rekenexperts.
Het is mogelijk dat uw kind in
een overleg met een
professional wordt
besproken. U wordt hier
uiteraard over geïnformeerd
indien dit van toepassing is
voor uw kind.

Geeft u toestemming voor
het delen van NAW-gegevens
met professionele
instellingen of met ouders
van onze school?

Ja/nee

Indien u vooraf bezwaar
heeft tegen deze uitwisseling
van gegeven met door ons
geselecteerde professionals
kunt u dat hier aangeven.
Soms worden door ouders
adressen en telefoonnummers
gevraagd van de kinderen uit
de groep, bijvoorbeeld i.v.m.
afspreken na schooltijd.
Graag willen wij van u weten
of u toestemming geeft voor
het vrijgeven van deze
gegeven via een
leerlingenlijst?
Daarnaast zijn er
professionele instellingen die
via school de leerlingenlijsten
vragen om in beeld te krijgen
welke kinderen zij kunnen
oproepen voor onderzoek.
Hierbij kunt u denken aan de
GGD.
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Ondertekening
Door dit formulier te ondertekenen verklaart u dat:
- Het formulier naar waarheid is ingevuld;
- De school door u wordt geïnformeerd bij wijzigingen over de thuissituatie of uw
bereikbaarheid voor OBS de Sleutelaar.
Ouder/ verzorger

Ouder/ verzorger

Handtekening:

Datum:
Handtekening directie voor inschrijving leerling:
Hantekening locatiedirecteur:

Datum:
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