INSCHRIJFFORMULIER
A. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam
:
Roepnaam
:
Voornamen
:
Nationaliteit
:
Geboortedatum
:
Burgerservicenummer
:
Kerkelijke gezindte
:
Adres
:
Postcode
:
Telefoon
:

Voorvoegsels:
O Meisje

O Jongen

Geboorteplaats:
O Geen
Plaats:

Geheim: ja/nee
Mag vermeld op leerlingenlijst: ja/nee
Telefoonnummer van iemand die in geval van afwezigheid van de ouders/verzorgers gebeld kan worden
Telefoonnummer is van:
Emailadres
:
In te vullen door stichting
Inschrijfdatum
:
Bezoekt ook ander
:
Ja/nee
Kinderdagverblijf (KDV)
Namelijk:
Adres ander KDV
:
Telefoonnr ander KDV
:
B. GEGEVENS VAN OUDERS – VERZORGERS
Deze gegevens zijn nodig voor het bepalen van het “leerlinggewicht”. Bij het verwerken van de gegevens
houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Is er sprake van een éénoudergezin? Ja/nee
MOEDER:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Gezindte:
Burgerlijke staat:
gehuwd / samenwonend / gescheiden
Beroep:
Telefoon op werk:
Opleiding:
Diploma behaald? ja/nee
Bij nee, hoeveel jaar onderwijs?
jaar
Naam school waar het hoogste diploma behaald is:

VADER:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Gezindte:
Burgerlijke staat:
gehuwd / samenwonend / gescheiden
Beroep:
Telefoon op werk:
Opleiding:
Diploma behaald? ja/nee
Bij nee, hoeveel jaar onderwijs?
jaar
Naam school waar het hoogste diploma gehaald is:

Plaats van de school waar het hoogste diploma

Plaats van de school waar het hoogste diploma
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behaald is:
In welk jaar:
Aansprakelijk: ja / nee

behaald is:
In welk jaar:
Aansprakelijk: ja / nee

C. BROERS / ZUSSEN
voornaam:
Kind
Kind
kind

geboortedatum
jongen / meisje
jongen / meisje
jongen / meisje

D. MEDISCHE GEGEVENS
Huisarts - naam
- Adres
- Telefoon
Alle D.K.T.P inentingen gehad
Ja/nee
Allergie
Hoe moet de peuteropvang hier rekening mee houden?
Bijzonderheden (bijv. eet- of gedragsproblemen)
Problemen met de ogen en/of oren (gehad)?
Hoe moet de peuteropvang hier rekening mee houden?
Onder behandeling van bepaalde specialisten? Zoja, welke en waarom?

E. GEWENSTE PLAATSING
PEUTEROPVANG
0 Maandag & woensdag
0 Maandag & donderdag
0 Dinsdag & donderdag
0 Dinsdag & vrijdag
0 Woensdag & vrijdag
0 Geen voorkeur

BASISSCHOOL
Wil info over de Heijbergschool: Ja/nee
Wil voorinschrijving bij Heijbergschool (met garantie op een plek): Ja/nee

F. VERKLARING
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers
- dat de hiervoor gevraagde gegevens juist zijn.
- bezwaar te hebben tegen:
0
mogelijke plaatsing van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s zonder naam en toenaam) op de
internetsite van de peuterspeelzaal/Heijbergschool;
0
het controleren van hun kind op hoofdluis en neten na elke vakantie door hoofdluismoeders;
(bij bezwaar rondje zwart maken!)
Met het indienen van dit ondertekende formulier geeft u uw kind op voor Peuteropvang De Speeltuin. Inschrijven kan vanaf het
moment dat uw kind 1 jaar oud is. Met de ondertekening van dit formulier wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Op het
moment dat er een plaats voor uw kind beschikbaar is, nemen we contact met u op om een plaatsingsgesprek te plannen.
Met deze inschrijving houden wij er rekening mee dat uw kind naar onze peuteropvang komt. Indien u verhuisplannen heeft of u
besluit tot plaatsing elders, verzoeken wij u graag dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

ROTTERDAM, Datum............................................................Handtekening.............................................................................................
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