obs Weidevogels
Loirestraat 7
1448 JJ Purmerend

Telefoon
E-mail
Website

0299 – 41 48 47
directie.obsweidevogels@opspoor.nl
www.obsweidevogels.nl

Inschrijfformulier openbare basisschool Weidevogels
Gegevens kind:
Achternaam:

Roepnaam:

Voorvoegsels:

Voornaam/-namen:

Meisje / jongen

Geboorteplaats

Geboortedatum:

1e schooldag:

BSN:

Geloof / gezindte:

Eerste nationaliteit:

Tweede nationaliteit:

Land van herkomst:

Datum in Nederland:

Land van herkomst moeder:

Land van herkomst vader:

VVE deelname: JA / NEE

Naam VVE programma:

Naam PSZ/KDV:

Plaats PSZ/KDV

Naam vorige school:

Plaats vorige school:

Volgt onderwijs sinds:

Medische gegevens (niet verplicht om in te vullen, maar
belangrijk voor ons handelen (in nood).
Achternaam huisarts:

Adres huisarts:

Plaats huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Medicijnen en eventuele uitleg over medicijnen:

Allergie en eventuele uitleg over de allergie / Welke producten
zijn verboden? Hoe te handelen bij een allergische reactie?

Overige medische zaken die van belang zijn:

Overige bijzonderheden waarvan u vindt dat school op de
hoogte moet zijn:

obs Weidevogels
Loirestraat 7
1448 JJ Purmerend

Telefoon
E-mail
Website

0299 – 41 48 47
directie.obsweidevogels@opspoor.nl
www.obsweidevogels.nl

Gezin
Aantal kinderen van het gezin:

Plaats van kind in het gezin:

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam:

Achternaam:

Voorvoegsels:

Voorvoegsels:

Voornaam:

Voornaam:

Voorletters:

Voorletters:

Relatie tot kind: moeder/vader/anders:
Wettelijk gezag: JA / NEE
Geboortedatum:

Relatie tot kind: moeder/vader/anders:
Wettelijk gezag: JA / NEE
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Beroep:

Beroep:

Werkzaam bij bedrijf:

Werkzaam bij bedrijf:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Telefoon thuis:

geheim: JA / NEE

Telefoon mobiel

Telefoon thuis:
/ NEE
Telefoon mobiel:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

E-mail:

E-mail:

geheim: JA

Noodnummer 1 (te bellen personen als beide verzorgers Noodnummer 2 (te bellen personen als
niet te bereiken zijn)
beide verzorgers niet te bereiken zijn)
Naam noodnummer:
Naam noodnummer:
Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:
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Toestemming gebruik Beeldmateriaal
Beeldmateriaal mag gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

Wel / Niet * in de schoolgids en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PRdoeleinden van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies,
schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school

Wel / Niet * op de openbare website van de
school

Wel / Niet * op het ouderportaal

Wel / Niet * in de digitale nieuwsbrief
*doorhalen wat niet van toepassing is

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u Weidevogels toestemming om contact op te nemen met en
informatie op te vragen bij de huidige kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school van uw kind.
Ondertekening

Ondertekening

Dit formulier is naar waarheid ingevuld door
(naam verzorger 1):

Dit formulier is naar waarheid ingevuld door
(naam verzorger 2)

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

