Obs de Rietendakschool
Laan van Chartroise 160
3552 EZ Utrecht
tel (030) 244 86 57
directie@bsrietendak.nl

VOORAANMELDINGSFORMULIER (vanaf 0 tot 3 jaar)
TOELICHTING OP HET VOORAANMELDINGSFORMULIER
Dit vooraanmeldingsformulier vragen wij u in te vullen om de benodigde gegevens van uw kind te verkrijgen.
Na ontvangst van het door de ouders/verzorgers volledig ingevulde, ondertekende vooraanmeldingsformulier, zal
de school u binnen zes weken een ontvangstbewijs sturen.
De dag waarop de school de vooraanmelding ontvangt is bepalend voor de positie waarop uw kind op de
vooraanmeldingslijst komt.
De ouders van de kinderen die op de lijst van vooraanmelding staan en waarvoor naar verwachting plaatsruimte
is (ruimte is in de groep), krijgen in de week nadat het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt een
aanmeldingsformulier gemaild.
Wij garanderen u dat wij zorgvuldig met de gegevens om zullen gaan. De vooraanmeldingsformulieren en
verklaringen worden in een gesloten archief bewaard. Alleen de Inspectie van het Onderwijs kan inzage in de
formulieren vragen.
Elisabeth Boos,
Directrice

Basisgegevens leerling
Familienaam:

Roepnaam leerling:

Voornamen:

Geslacht: M / V*

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode/Plaats:

1e Nationaliteit :

Evt. 2e nationaliteit:

Land van herkomst :

Thuistaal:

Telefoonnummer vast: 030-

Telefoonnummer mobiel: 06-

Burgerservicenummer:
s.v.p. kopie kennisgeving belastingdienst, paspoort of identiteitskaart

U-pas: ja/nee (kopie bijvoegen)

Heeft u al kinderen op de Rietendakschool?: ja/nee*
Naam:

Groep:

Naam:

Groep:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en)
Burgerlijke staat:

O
O
O
O
O

gehuwd
ongehuwd
samenwonend
geregistreerd partnerschap
gescheiden

Gegevens ouder/verzorger/voogd 1
O Vader O Moeder O Anders:
Voorletters en achternaam:
(indien van toepassing ook meisjesachternaam)
Adres:
(indien anders dan leerling)
Telefoonnummer werk e/o mobiele nummer:

Geboortedatum:

Beroep:
Geboorteland:

Nationaliteit:

E-mailadres:

Gegevens ouder/verzorger /voogd 2
O Vader O Moeder O Anders:
Voorletters en achternaam:
(indien van toepassing ook meisjesachternaam)
Adres:
(indien anders dan leerling)
Telefoonnummer werk e/o mobiele nummer:

Geboortedatum:

Beroep:
Geboorteland:

Nationaliteit:

E-mailadres:

Ondertekening:
Naam van moeder/verzorger/voogd 1*

Naam van vader/verzorger/voogd 2*

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Mochten er wijzigingen optreden in de door u ingevulde gegevens op dit vooraanmeldingsformulier, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk
doorgeven aan de directie.

Nb.
-

Beide ouders/verzorgers/voogden dienen te tekenen.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

