In te vullen door de school:
Leerlingnummer:
Start VS:
Start BS:
Ontvangen op:
Ontvangstbevestiging gestuurd  Ja  Nee

Aanmeldformulier
voorschool en basisschool Marcoen
Gegevens kind
Achternaam
Roepnaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
BSN
Geboorteland
Geslacht
Geloofsovertuiging
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Geboorteplaats:
Graag kopie van ID bijvoegen
Nationaliteit:

Is dit geheim?  Ja  Nee
Naam:

Extra telefoonnr. voor
noodgevallen

Huisarts (naam)
Telefoonnummer huisarts
Tandarts
Telefoonnummer tandarts
Gegevens ouders / verzorgers
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Voornaam
Voorletters
Achternaam
BSN (alleen van toepassing indien
aanmelding voorschool)

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Geloofsovertuiging
Beroep
Relatie tot kind
Ouderlijkgezag
Mobiel nummer
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Ouders gescheiden
Afwijkend adres
ouder/verzorger
Adres
Woonplaats

vader / moeder / voogd/ anders

vader / moeder / voogd/ anders

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

Aanmeldformulier Basisschool Marcoen

Een basisschool krijgt van de overheid geld per leerling. De hoogte van dit bedrag wordt onder andere bepaald
aan de hand van het opleidingsniveau van de ouders. Dit wordt de gewichtenregeling genoemd. Op de eerste
schooldag in groep 1 moet hier nogmaals een formulier voor worden ingevuld en door beide ouders worden
ondertekend. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-degewichtenregeling-in-het-basisonderwijs
Gegevens i.v.m. gewichtenregeling onderwijs (verplicht in te vullen)
Is er sprake van een eenoudergezin
 Ja  Nee
ouder / verzorger 1
ouder / verzorger 2
Naam hoogst genoten
onderwijs of diploma
Diploma behaald
 Ja  Nee
 Ja  Nee
Indien nee: aantal jaren
__jaren
__jaren
genoten onderwijs binnen
de betreffende opleiding:
Naam van de school waar
het diploma is behaald
Plaats / land van de school
waar het diploma is behaald
Jaar waarin het diploma is
behaald
Ontwikkelingsverloop
Wij vragen u hieronder voor elk genoemd ontwikkelingsaspect aan te geven of er sprake is, of is geweest,
van bijzonderheden die voor ons van belang kunnen zijn:
Ontwikkelingsaspect
Bijzonderheden
Spelen (o.a. concentratie, zelfstandigheid)

 Ja  Nee

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat, moment van beginnen met

 Ja  Nee

praten)

 Ja  Nee

Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag)

 Ja  Nee

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor, motoriek)

 Ja  Nee

Contacten met anderen

 Ja  Nee

Komt er in de familie dyslexie voor?
Ruimte voor toelichting op ontwikkelingsverloop
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Aanmeldformulier Basisschool Marcoen

Is uw kind ergens allergisch voor?

(Medische) Bijzonderheden
 Ja  Nee

Indien ja: waarvoor is uw kind allergisch?
Hoe uit zich dit?
Volgt uw kind een dieet of mag het bepaalde
voedingsmiddelen niet hebben?

 Ja  Nee

Indien ja: welk(e) voedingsmiddel(en) betreft het?
Wat gebeurt er als uw kind met een van deze middelen in
aanraking komt?
Gebruikt uw kind medicijnen?

 Ja  Nee

Indien ja: welk medicijn betreft het?
Wat is de reden van dit medicijngebruik?

Aanvullende gezinsgegevens
Wij vragen u hieronder een aantal specifieke aspecten van uw gezin aan te geven:

Zijn er nog meer kinderen in uw gezin?
Naam broertje / zusje:
Naam broertje / zusje:
Naam broertje / zusje:
Wat is de plaats in de kinderrij van uw (in te schrijven) kind
in het gezin?

geboortedatum
geboortedatum
geboortedatum

Schoolloopbaan (invullen bij aanmelding voorschool of groep 1)
Heeft uw kind de peuterspeelzaal of een
 Peuterspeelzaal/voorschool  Kinderdagverblijf
kinderdagverblijf bezocht?
Naam PSZ / KDV
Adres
Plaats
Telefoonnummer
VVE
 Ja  Nee
Startdatum VVE:
Schoolloopbaan (invullen bij aanmelding voor andere groep dan groep 1)
Naam van de vorige school
Adres
Plaats
Telefoonnummer
Welke groepen heeft uw kind doorlopen?
In welke groep zat uw kind het laatst?
Naam laatste leerkracht
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Aanmeldformulier Basisschool Marcoen

Voor het aanmelden voor de voorschool dient u nog een extra formulier in te vullen. Dit omdat de
contracten voor de voorschool bovenschools worden geregeld door het secretariaat. Dit formulier is
te verkrijgen via de school en te vinden op onze website.
Voorkeur dagdelen voorschool Marcoen
Bij aanmelding op de voorschool kunt u uw voorkeur aangeven met betrekking tot de dagdelen. Uw kind
mag twee dagdelen van 8.30u tot 11.00u komen. Wij proberen waar mogelijk aan uw voorkeur tegemoet te
komen. We werken met een wachtlijst op basis van inschrijfdatum.
☐ maandagochtend – woensdagochtend
☐ maandagochtend – woensdagochtend
☐ woensdagochtend – vrijdagochtend
☐ woensdagochtend – vrijdagochtend
☐ Geen voorkeur
☐ Geen voorkeur
Overige
Onze school heeft een website, www.basisschool-marcoen.nl. Om onze site up-to-date te houden worden
met regelmaat nieuwe foto’s geplaatst. Wij gaan voorzichtig om met het plaatsen van individuele foto’s van
onze leerlingen op de website. Omdat dit om persoonsgegevens gaat vragen we u ieder jaar opnieuw om
toestemming om deze foto’s te plaatsen.
Ik geef wel / geen toestemming tot het plaatsen van foto’s van mijn kind op de website
www.basisschool-marcoen.nl
Wij maken gebruik van de app Klasbord. Dit is een besloten afgeschermde omgeving waar foto’s en
mededelingen over de groep worden geplaatst. In het begin van het schooljaar krijgt u de inlogcode van de
klasbordgroep van uw kind. De leerkracht beheert het account. Alleen de ouders van de leerlingen van de
groep mogen lid worden van deze groep. Omdat dit om persoonsgegevens gaat vragen we u ieder jaar
opnieuw om toestemming om foto’s van uw kind te plaatsen.
Ik geef wel/ geen toestemming tot het plaatsen van foto’s van mijn kind op Klasbord.
Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
 dat gegevens op het aanmeldformulier juist vermeld zijn.
 ermee akkoord te gaan dat de gegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie van de
school.
 de identiteit van de school te kennen en te respecteren. Uw kind neemt deel aan activiteiten die
logischerwijs hieruit voortvloeien.
Hierbij verklaar ik dit aanmeldformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam:
Datum:
Handtekening:

U kunt dit aanmeldformulier, samen met een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind, inleveren op school
(u mag het ook naar ons opsturen/ mailen naar schoolpost@marcoen.nl ). U ontvangt daarna een bevestiging
van inschrijving en een uitnodiging ter kennismaking.
Bij inschrijving voor de voorschool ook graag het aanmeldformulier voor Delta-voorschool toevoegen.
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