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Aanmeldingsformulier

































Aanmeldingsformulier
Toestemming beeldmateriaal
Machtigingsformulier automatische incasso



Datum inschrijving
Leerlinggewicht
Leerlingnummer

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Andere naam hanteren ja / nee

o

Ja

o

o

Jongen

o

Ja

o

Nee

o

Ja

o

Nee

Nee

Zo ja, welke
Geslacht

o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burger Service Nummer (BSN)
Gezindte
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (land)
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
VVE deelname
Naam VVE programma
Ingeschreven geweest bij een andere school
Indien afkomstig van andere school

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds

Huisarts en medisch
Achternaam huisarts
Adres
Woonplaats
Verzekeringsmaatschappij ziektekosten
Polisnummer
Medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag

Meisje

Personalia verzorger 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

o

Man

Relatie tot kind

o

Vader o

o

Ja

o
Moeder o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer thuis geheim
IBANnummer
Email

o

Nee

Vrouw
.................

Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder:
…………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum ouder/verzorger:
………………………………………………………………………………..

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:
Categorie
O

1 - O (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- O (v)so-zmlk

O

2 - O praktijkonderwijs / LWOO
- O vmbo basis– of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud– en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- O niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

O

3 - O meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- O mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………………………………………..

Datum

……………………………………………………………

Handtekening

……………………………………………………………

Personalia verzorger 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

o

Man

Relatie tot kind

o

Vader o

o

Ja

o
Moeder o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer thuis geheim
IBANnummer
Email

o

Nee

Vrouw
.................

Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters
(indien
gehuwd,
eigenals
ofeen
oorspronkelijke
achternaam)
ouder:
De school kanen
hetachternaam
Informatiecentrum
onderwijs
(Ico) bellen
gevolgde opleiding
niet in de bovenstaande
lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van

8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079—323 23 33.
…………………………………………………………………………………………………………………
Ondertekening

Geboortedatum
ouder/verzorger:
Dit formulier is naar
waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

………………………………………………………………………………..
Naam van ouder/verzorger

…………………………………………………………..

Datumalle opleiding(en) aan die u heeft
……………………………………………………………
Kruis
gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:

Categorie
Handtekening

……………………………………………………………

O

1 - O (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- O (v)so-zmlk

O

2 - O praktijkonderwijs / LWOO
- O vmbo basis– of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud– en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- O niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

O

3 - O meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- O mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………………………………………..

Datum

……………………………………………………………

Handtekening

……………………………………………………………

Gezin
Plaats van kind in gezin

vader – moeder – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Gegevens andere kinderen
in het gezin

Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:
Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:
Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:
Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:

Thuistaal

o Nederlands

o Fries

o ………….

Noodnummer
Noodnummer naam
Eventuele opmerkingen
Bijzondere familieomstandigheden

Ondertekening
Met deze inschrijving verklaar ik,
1. dat mijn kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaande aan deze inschrijving,
o wel o niet eerder op een andere basisschool was ingeschreven;
2. dat er geen andere observatie en/of onderzoeksgegevens over dit kind aanwezig zijn,
dan welke in het intakegesprek zijn besproken;
3. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat ik ermee akkoord ga dat de
opleidingsgegevens eventueel gecontroleerd worden door het ministerie;
4. dat ik mij ervan bewust ben dat inschrijving betekent dat mijn kind aan alle identiteitsgevoelige
activiteiten van de school deelneemt, wanneer deze onder schooltijd plaatsvinden.
Indien nodig neemt de school contact op met het consultatiebureau en/of de GGD voor meer
informatie over uw kind.
Gaat u hiermee akkoord?
o
Ja
o
Nee

Handtekening verzorger 1

Handtekening verzorger 2

Datum:

Datum:

PCBO Het Anker
De Frisia 150
9207 CZ Drachten
0512-545133
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl

Toestemming beeldmateriaal

Beeldmateriaal nieuwsbrief

o Toestemming

o Geen toestemming

Beeldmateriaal Parro

o Toestemming

o Geen toestemming

Beeldmateriaal schoolgids

o Toestemming

o Geen toestemming

Beeldmateriaal social media

o Toestemming

o Geen toestemming

Beeldmateriaal website

o Toestemming

o Geen toestemming

Deelname onderzoeken

o Toestemming

o Geen toestemming

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke verzorger met wettelijk
gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van
het kind.

Naam ouder/verzorger

Naam ouder/verzorger

Handtekening

Handtekening

Datum:

Datum:

PCBO Het Anker
De Frisia 150
9207 CZ Drachten
0512-545133
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl

Doorlopende machtiging ledengeld/ouderbijdrage
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Naam incassant
Adres incassant
Land incassant

:PCBO Smallingerland
:Postbus 66e en woonplaats :9200 AB
:Nederland

Incassant ID: NL73ZZZ400053170000

Om van uw rekening per jaar het schoolgeld/ouderbijdrage te incasseren

Naam en voorletters

:………………………………………………………………….…………………………

Adres

:………………………………………………………………….…………………………

Postcode en woonplaats

:………………………………………………………………….…………………………

IBAN nummer

: ………………………………………………………………………………………………

Kenmerk van de doorlopende machtiging : …………………………………… (in te vullen door school)

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven.
Datum

Handtekening

……………………………………………….

……………………………………………………..

De machtiging stopt automatisch op het moment dat uw kind onze school verlaat.

