Aanmeldingsformulier – IKC het Sterrenbos
Onderwijs
Gegevens van uw kind
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Broer/zus van

Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Thuistaal
Geloofsovertuiging
BSN-nummer

Gegevens ouders
Gegevens 1e ouder of verzorg(st)er/
verantwoordelijke persoon

Gegevens 2e ouder of verzorg(st)er/
verantwoordelijke persoon

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Adres
Pc-woonplaats
Geb. Datum
Geb. Land
Nationaliteit
Relatie tot het kind
Beroep
Opleidingsniveau *
(optioneel)

Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Emailadres
Burgerlijke staat
ouder(s) / verzorger(s)
Bij scheiding:

Samenwonend / gehuwd / gescheiden / anders:
Ouderlijk gezag berust bij:

Contactpersonen bij afwezigheid ouders
1e contactpersoon bij afwezigheid ouders

2e contactpersoon bij afwezigheid ouders
(optioneel)

Naam
Relatie tot het kind
Telefoon mobiel
Telefoon thuis
In te vullen door school
Aanmelding ontvangen

ll-gegevens ingevoerd

Bevestiging gestuurd

Inschrijfdatum
(startdatum)

Start in groep

* indien minder dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond,
(MAVO, VMBO gemengde of theoretische leerweg, HAVO, VWO, MBO, HBO, WO.) dan aanvullende ouderverklaring invullen op school.

z.o.z.

Aanvullende gegevens
Huisarts
Tandarts

Telefoonnr huisarts
Telefoonnr tandarts

Medische
bijzonderheden

Medicijngebruik

Peuterspeelzaal

Ja / nee

Indien ja, welke:

Kinderdagverblijf

Ja / nee

Indien ja, welke:

Heeft uw kind een
VVE-indicatie?
Naam vorige school

Ja / nee

(indien van toepassing)

Plaats vorige school
(indien van toepassing)

Overige opmerkingen

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat bovenstaande gegevens juist zijn en gaat (gaan) akkoord met de
afspraken zoals vermeld op de website.
Datum: ______ / ________ / 20____
Naam 1e ouder/verzorg(st)er:

Naam 2e ouder/verzorg(st)er:

Handtekening 1e ouder/verzorg(st)er:

Handtekening 2e ouder/verzorg(st)er:

Meesturen:
Wilt u een kopie meesturen van het identiteitsbewijs van uw kind of registratie in verband met het BSN-nummer
(geen zorgpas).
U kunt het ingevulde aanmeldingsformulier met een kopie van het ID-bewijs langsbrengen op school, of opsturen per
post aan: IKC het Sterrenbos | T.a.v. Ellen van Bon | Van Wijkstraat 16a | 6851 GM Huissen. Ook is het mogelijk de
formulieren in te scannen en te mailen aan info@sterrenbos.nl.

