Beste Ouders/verzorgers,

Hartelijk welkom op Het Avontuur. Naar aanleiding van een gesprek en de rondleiding heeft
u besloten uw zoon of dochter naar onze school te laten gaan.

Wat moet u doen? Voor u ligt het aanmeldformulier. Dit formulier bestaat uit twee delen. Het
eerste deel vullen alle ouders in. Het tweede deel is bedoeld voor ouders van de onderbouw.
Het tweede deel vult u pas in als uw zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden oud of ouder is.
U kunt het aanmeldformulier inleveren bij onze intern begeleider of bij de directie. Mailen
mag ook naar info-hetavontuur@ooz.nl.

Nadat het tweede aanmeldformulier door ons is ontvangen (en er eventueel een intake heeft
plaatsgevonden) hebben wij als school zes weken de tijd om te bekijken of wij de juiste
begeleiding kunnen bieden aan uw zoon/dochter. Indien nodig kan de periode van zes
weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken. Na zes weken
kunnen we uw zoon of dochter definitief inschrijven.

Daarnaast kan er vanuit de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders een
overdrachtsformulier worden ingevuld voor uw zoon of dochter. Na overleg met u en de
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders willen wij dit formulier ook graag
ontvangen.

Waarom vragen wij u dit in te vullen? Het is voor ons onderwijs en de begeleiding van uw
kind van groot belang dat wij direct vanaf het begin van de basisschoolloopbaan zijn
geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind en de mogelijke risicofactoren rond deze
ontwikkeling.
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In het kort:

1. U levert het aanmeldformulier deel 1 in en u ontvangt van ons een bevestiging.
2. Als uw zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden oud f ouder is vult u het aanmeldformulier
deel 2 in en levert u deze in.
3. Aan de hand van het aanmeldformulier deel 2 (en eventueel een intakegesprek) wordt
besloten of er over wordt gegaan tot een definitieve inschrijving, deze bevestiging
ontvangt u schriftelijk.
4. U ontvangt een maand voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt een uitnodiging
van de leerkracht.
5. Uw kind mag starten als hij/zij vier jaar is geworden. De exacte datum gaat in overleg.

Tot slot wil ik opmerken, dat gegevens over leerlingen vallen onder de Wet op de
Persoonsregistratie en dat wij aan de voorwaarden, die gesteld zijn aan dergelijke informatie,
zullen voldoen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Namens het team van Het Avontuur,
Roeland Omlo.

AANMELDFORMULIER DEEL 1

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
☐ Meisje ☐ Jongen

Geslacht
Geboortedatum
*BSN
*Onderwijsnummer (indien bekend)

______

Land van Herkomst

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Eerste Nationaliteit
Tweede Nationaliteit

______☐ n.v.t.

Straat en huisnummer

Postcode

______

Woonplaats

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoonnummer

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Gegevens vorig onderwijs (indien van toepassing)
VVE Indicatie

☐ n.v.t.

VVE Programma

☐ n.v.t.

VVE Duur (maanden)

______☐ n.v.t.

Naam school van herkomst

☐ n.v.t.

Plaats school van herkomst

______☐ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

☐ n.v.t

Broers en zussen
Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Naam

☐ Zelfde school

Noodnummers
Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Medische gegevens
Allergieën

☐ n.v.t.

Medicijnen

☐ n.v.t.

Naam huisarts
Straat en huisnummer huisarts
Postcode en woonplaats huisarts
Telefoonnummer huisarts
**Persoonlijk polisnummer
**Verzekeringsmaatschappij

______

Personalia verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef

_______☐ Mevrouw ☐ Heer

Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger

________☐ Nee ☐ Ja

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

_______

Woonplaats

Geheimadres

☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis

Geheim

☐ Nee ☐ Ja

Personalia verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Aanhef

_______☐ Mevrouw ☐ Heer

Geboorteland
Hoogst behaalde opleiding
Telefoon mobiel

Geheim

__☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk

Geheim

__☐ Nee ☐ Ja

E-mail
Relatie tot kind
________☐ Nee ☐ Ja

Wettelijke verzorger

Adres indien dit afwijkend van de leerling
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

Telefoon thuis

Geheim

______
☐ Nee ☐ Ja
___☐ Nee ☐ Ja

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind
Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Op de website van de school

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

In de (digitale) nieuwsbrief
Op social media accounts van de school

______☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Aanvullende opmerkingen
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met
wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van
onjuiste gegevens van het kind.

Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

