Aanmeldingsformulier De Peppels/De Canadas
Gegevens nieuwe leerling
Familienaam _______________________________ Roepnaam ________________________________
Voornamen ______________________________________________________________________

M/V

Geboortedatum ___________________________ Geboorteplaats ____________________________
Geboorteland

___________________________ Nationaliteit ________________________________

Adres ______________________________________ E-mailadres ________________________________
Postcode __________________________________ Woonplaats ________________________________
Telefoonnummer ___________________________ Mobiel _____________________________________
Geloofsovertuiging _________________________ BSN/sofinummer ____________________________

Gegevens vader

Gegevens moeder

Naam _____________________________________ Naam _____________________________________
Voorletters _________________________________ Voorletters _________________________________
Roepnaam________________________________

Roepnaam_________________________________

Geboortedatum ___________________________ Geboortedatum ___________________________
Geboorteland _____________________________ Geboorteland _____________________________
Adres ______________________________________ Adres ______________________________________
Postcode __________________________________ Postcode __________________________________
Woonplaats _______________________________

Woonplaats ________________________________

Telefoonnummer ___________________________ Telefoonnummer ___________________________
Mobiel _____________________________________ Mobiel _____________________________________
Opleiding __________________________________ Opleiding __________________________________
Beroep _____________________________________ Beroep _____________________________________

Eenouder gezin: ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is).
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Huisarts van het kind

Bij afwezigheid ouders

Naam _____________________________________ Naam _____________________________________
Adres ______________________________________ Adres ______________________________________
Postcode __________________________________ Postcode __________________________________
Woonplaats ________________________________ Woonplaats ________________________________
Telefoonnummer ___________________________ Telefoonnummer ___________________________
Mobiel _____________________________________ Mobiel _____________________________________

Eventuele belangrijke gegevens met betrekking tot gezondheid en
welzijn
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Gezinssamenstelling (van alle kinderen: naam en geboortedatum)
1. Naam __________________________________ Geboortedatum ____________________________
2. Naam __________________________________ Geboortedatum ____________________________
3. Naam __________________________________ Geboortedatum ____________________________
4. Naam __________________________________ Geboortedatum ____________________________
Plaats in het gezin op school: 1 – 2 – 3 – 4 (antwoord omcirkelen).
(Bijvoorbeeld 1: het kind is het oudste kind uit het gezin waarvan de kinderen nu op deze
school zitten.)

2

Voorkeur De Peppels/De Canadas
De wijze waarop wij onderwijs geven is op alle twee de locaties hetzelfde. Wij zijn ook in
hetzelfde gebouw gehuisvest, het Jenaplan Kindcentrum Boxmeer. Wij willen de kinderen in
de juiste groep kunnen plaatsen. De grootte van de groep, de samenstelling en de zorg zijn
hiervoor belangrijke uitgangspunten. In onze overweging staat het belang van het kind, de
groep en ons onderwijs voorop. Heeft u een wens voor plaatsing op De Peppels of De
Canadas dan kunt dat hier aangeven. Wij proberen met uw wens rekening te houden.
0 Geen voorkeur
0 Voorkeur voor …………………………………

Toestemming informatieoverdracht peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf

Eventuele gegevens vorige
school

Heeft uw kind op een peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf gezeten?
Ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing
is).
Geeft u toestemming voor overdracht
kindgegevens van peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf in verband met de overgang van uw kind naar het basisonderwijs?
Ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing
is).

Was uw kind binnen een periode van 6
maanden voorafgaand aan de inschrijving
op onze school ingeschreven op een andere
school of instelling voor onderwijs?
Ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Zo ja:
Naam school _______________________________
Adres _______________________________________
Postcode ___________________________________

Onderzoek
Woonplaats _________________________________
Is uw kind onderzocht door een onderwijsbegeleidingsdienst of andere instelling?

Telefoonnummer ____________________________

Ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing
Schoolloopbaan ____________________________
is).
(Bijvoorbeeld 1-2-3-3-4, het kind zit nu in groep
Zo ja, datum _______________________________ 4 en is een jaar langer in groep 3 gebleven.)

BSN/sofinummer
Graag ontvangen wij een kopie met daarop het BSN/sofinummer van uw kind. Dit kan een
kopie zijn van:
•
•
•
•

het officiële document van de belastingdienst
een eigen identiteitskaart van uw kind (graag voor- en achterkant van de
identiteitskaart kopiëren indien het nummer niet op de voorkant staat)
een eigen paspoort van uw kind
een uittreksel uit het bevolkingsregister.
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Foto’s
Op de internetsite, in de schoolgids en op de facebookpagina van De Peppels en De
Canadas zullen regelmatig foto’s verschijnen van diverse schoolactiviteiten. Dat kan zijn in
een close up weergave van uw kind, waarop hij of zij zeer duidelijk herkenbaar is. Of in een
foto en/of film van een groep, waar uw kind herkenbaar onderdeel van is, tijdens één of
meerdere momenten. Graag hieronder aangeven.
0 geen probleem met plaatsen van foto’s/film van uw kind(eren) op internet, facebook,
schoolgids van school;
0 geen close up, maar wel groepsfoto van uw kind(eren)op internet, facebook, schoolgids
van school;
0 helemaal geen foto’s van uw kind(eren) op internet, facebook, schoolgids van school.

Nieuwsbrief
Iedere donderdag verschijnt er van alle twee de locaties (De Peppels en De Canadas) een
nieuwsbrief. Hoe kunt u deze nieuwsbrief ontvangen?
■ Kijk op de website (www.depeppels.nl/www.decanadas.nl ► nieuws).
■ U kunt zich via de website aanmelden. U krijgt dan automatisch wekelijks de nieuwsbrief in
uw mailbox (handig én milieuvriendelijk!). Ga naar de website www.depeppels.nl /
www.decanadas.nl ► nieuws ► weekbrief Peppels / weekbrief Canadas ► aanmelden.
Als u zich nu alvast abonneert, bent u al op de hoogte van ons schoolleven.

Wijzigingen
Wilt u eventuele wijzigingen in de gegevens (bijvoorbeeld ander e-mailadres of
telefoonnummer) z.s.m. doorgeven? Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende dat de gegevens op alle bladzijden van dit
aanmeldingsformulier juist zijn en dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in
de schoolgids.
Naam ____________________________________
Datum ____________________________________
Handtekening ouder/verzorger:

____________________________________________
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