Willem Barentszstraat 1
6991BA Rheden
026 – 4951231

Voorlopig
Aanmeldingsformulier

rhederenk@scholengroepveluwezoom.nl

Familienaam:

Voorvoegsel:

Voornamen:

Roepnaam:

Adres:

Geslacht:

Pc/Woonplaats:

Telefoon thuis:

Geboortedatum:

Inschrijfdatum:

Geboorteplaats:

1e schooldag:

Geboorteland:

Groepsnaam:

Nationaliteit:

Leerjaar:

Kerk. gez.:

BSN leerling:*

M/V

(Kopie bewijsstuk burgerservicenummer aanleveren!)
(niet de zorgpas)

Huisarts:

Bij afwezigheid ouders:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Pc/Woonplaats:

Woonplaats:

Telefoon:

Telefoon:

Tandarts:

Telefoon tandarts:

Gegevens van vader / moeder / eerste verzorg(st)er /
voogd / toeziend voogd / anders nl……….....……… *

Gegevens van vader / moeder / tweede verzorg(st)er /
voogd / toeziend voogd / anders nl…………....……… *

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Pc/Woonplaats:

Pc/Woonplaats:

Geboorteland:

*

Geboorteland:

*

Opleiding:

*

Opleiding:

*

Opleiding in Nederland gevolgd:

ja / nee *

Opleiding in Nederland gevolgd:

ja / nee *

Diploma behaald:*

Diploma behaald:

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen
de betreffende opleiding …………..…. jaar.*

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen
de betreffende opleiding …………..…. jaar.*

Beroep:

Beroep:

*

E-mail adres:

E-mail adres:

Tel. nr. werk:

Tel. nr. werk:

Mobiel nr:

Mobiel nr:

*

*

●

Opvoedkundige en/of gedragsmatige bijzonderheden die voor de school belangrijk zijn:

●

Medische en/of lichamelijke bijzonderheden die voor de school belangrijk zijn om te weten:

●

Andere speciale opmerkingen over uw kind:

Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?

ja / nee *

Zo ja, aantal maanden: *

Heeft uw kind VVE gehad?

ja / nee *

Welk programma VVE?
Zo ja, aantal maanden: *

(VVE = Voor- en vroegschoolse educatie)

Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Naam:

Pc/Woonplaats:

Adres:

Telefoon:

Indien uw kind op een andere school heeft gezeten:
Naam:

Pc/Woonplaats:

Adres:

Telefoon:

Heeft uw kind langer dan gebruikelijk in een bepaalde groep gezeten? Zo ja, in welke en waarom?
Welke speciale hulp (logopedie, rem. teacher, onderzoek begeleidingsdienst, senso-motorische
hulp) heeft uw kind gehad?

Hoogst genoten opleidingsniveau van één van de ouders:
- meer dan twee jaar voortgezet onderwijs:
O MAVO
O VMBO gemengde leerweg of theoretische
leerweg O HAVO of VWO
O MBO of HBO of universitaire opleiding
óf

*

O basisonderwijs
O (V)SO-zmlk

Respecteert/onderschrijft u het openbare karakter van de Rheder Enk?

ja / nee

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling?

ja / nee

Thuistaal (indien anders dan Nederlands):
Één ouder gezin:

ja / nee

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

Op school worden foto's/video's gemaakt voor intern gebruik en voor de website.
Heeft u daar bezwaar tegen?

ja / nee

Heeft u alle vragen met een * ingevuld? Deze vragen zijn voor onze interne administratie belangrijk.

ja / nee

Hierbij verklaart de heer/mevrouw .…...........…..………………………….…... dat bovenstaande gegevens juist zijn.*

Rheden:

…….. - …….. - …………….

Handtekening ouder/verzorg(st)er:*

