a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

Basisschool de Cramignon
Kramsvogel 42
6245 RE Eijsden
Tel. 043 – 409 15 83
www.bsdecramignon.nl
info.cramignon@kom-leren.nl

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht
Tel. 043 – 4100300
www.kom-leren.nl
info@kom-leren.nl

De meeste algemene gegevens zijn nodig voor het voeren van de gebruikelijke schooladministratie.
Deze algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en
verzuim, etc). De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren. Deze verzameling
persoonsgegevens valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten,
observaties, afspraken uit leerling-besprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding).
Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven wordt verzameld in de
leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven.
We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk
kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te kunnen bieden.
We zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het leerling- en zorgdossier alleen binnen de
school worden gebruikt en dit noodzakelijk is binnen het taakgebied van het personeelslid.
Verder willen wij graag opmerken dat u niet verplicht bent de invulvelden zonder sterretje in te vullen.
Daarbij aantekenend dat deze informatie wel het beeld rondom het kind compleet maakt en in die zin
voor ons van belang /relevant kan zijn voor optimale begeleiding.

Gegevens leerling

Achternaam
Roepnaam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Uitwijknummer
Emailadres ouders
Geloofsovertuiging
Gedoopt
Burgerservicenummer /
sofinummer

1



man



*

vrouw

Geheim

 ja

 nee

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* De wet schrijft voor dat de ouders een officieel document moeten overleggen

Indien kind afkomstig is
uit het buitenland (
asielzoeker)

zodat de school zeker weet dat het juiste sofi-nummer in de leerlingadministratie vastgelegd kan worden. ( kopie toevoegen)

Komt in Nederland
Eerst opvangplaats:

Gegevens vorige school / peuterspeelzaal of crêche
Naam school

Adres
Postcode / Plaats
Telefoon
Huidige groep
Contactpersoon

○ basisschool

○ SBO

○ Peuterspeelzaal/kinderopvang

*
*

Gegevens ouder / verzorger / voogd ( 1 )
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geslacht
Relatie tot kind
Burgerlijke staat
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

*


man
 vader

 moeder


vrouw
 voogd

 anders

( ivm recht op informatie over de leerling)

#
#
#
Thuis

*
*
*
*
²
*

Geboorteland

*

Mobiel

*

Werk

*

# indien afwijkend van adres leerling
² svp inlegvel invullen. ( bijlage nieuw samengesteld gezin)

Gegevens ouder / verzorger / voogd ( 2 )
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geslacht
Relatie tot kind
Burgerlijke staat
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon


man
 vader

 moeder


vrouw
 voogd

 anders

( ivm recht op informatie over de leerling)

#
#
#
Thuis

*
*
*
*
²
*

Geboorteland

*

Mobiel

*

Werk

# indien afwijkend van adres leerling
² svp inlegvel invullen.

Bijzonderheden waar we als school rekening mee moeten houden.

( bv. medische bijzonderheden, voedselintolerantie, allergieën en/of medicijngebruik )

Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

*

Gegevens huisarts
Naam huisarts
Adres huisarts
telefoon

Ondergetekende verklaart, dat ……………………………………...(naam en voornaam leerling)




de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving op een andere school
stond ingeschreven.
 ja
 nee
voor het eerst op een basisschool wordt ingeschreven.
 ja
 nee

Ondergetekende verklaart ………………






de schoolgids te hebben ontvangen en de inhoud daarvan te onderschrijven.
geen bezwaar te hebben dat de school foto’s van vieringen e.d. op haar site plaatst.
Geen bezwaar te hebben dat zijn/haar kind op school beschikt over een eigen
emailadres voor gebruik op school.
Geen bezwaar te hebben dat zijn/haar kind op school internet gebruikt

Ouder / verzorger / voogd ( 1 )

Ouder / verzorger / voogd ( 2 )

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Deze ruimte is bestemd voor
de schooladministratie

s.v.p. niet invullen

Datum inschrijving :

groep:

Datum uitschrijving :
Vertrokken naar

:

 leerlingadministratiesysteem
 leerlingenkaart
 mutatieformulier leerplicht
 kennisgeving van inschrijving aan school van herkomst
 kennisgeving van uitschrijving van school van herkomst

 groepsleerkracht
 statistisch overzicht
 leerlingenlijst
 telefoonlijst

Veranderingen die plaatsvinden na invulling van dit aanmeldingsformulier
dienen schriftelijk aan de schoolleiding doorgegeven te worden.

Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

Bijlage bij aanmeldingsformulier ( invullen bij nieuw samengesteld gezin, nieuwe partners)

Aanvullende informatie behorend bij aanmeldingsformulier van
…………………………………………………………..( naam leerling)
Gegevens ouder / verzorger / voogd
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geslacht
Relatie tot kind
Burgerlijke staat



man



vrouw

*

( ivm recht op informatie over de leerling)

Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

*
*
*
*

Geboorteland

#
#
#
Thuis

*

Mobiel

*

Werk

*

# indien afwijkend van adres leerling

Gegevens ouder / verzorger / voogd
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geslacht
Relatie tot kind
Burgerlijke staat



man



vrouw
*

( ivm recht op informatie over de leerling)

Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

#
#
#
Thuis

*
*
*
*

Geboorteland

*

Mobiel

*

Werk

# indien afwijkend van adres leerling
Ouder / verzorger / voogd

Ouder / verzorger / voogd

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

*

OUDERVERKLARING VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET LEERLINGGEWICHT.
Onze school verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven in
de leerling-administratie. Dit doen wij allereerst om passend onderwijs te geven. We hebben
de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen
begeleiden en waar nodig extra zorg kunnen bieden. Voor begeleiding en extra zorg
worden extra middelen door de overheid toegewezen om onderwijsachterstand te
bestrijden. Het opleidingsniveau van ouders is een criterium om als basisschool al dan niet
extra middelen te verkrijgen. Aan de hand van die gegevens wordt iedere leerling
“gewogen” op het moment van inschrijving.
Ouders, verzorgers en of voogden zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen. Zonder
ouderverklaring komt een basisschool echter niet in aanmerking voor de extra
gewichtenmiddelen voor leerlingen van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben.
Ouders die een hoger opleidingsniveau hebben genoten dan twee jaar voortgezet onderwijs
(mavo, vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg, havo of vwo dan wel de oudere
opleidingen (m)ulo,mms of hbs) hoeven geen ouderverklaring in te vullen. Aan kinderen van
deze ouders wordt namelijk geen gewicht toegekend.
De ouderverklaring moet beschikbaar zijn voor controle op de juistheid van het toegekende
gewicht door de Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
wetenschap en moet daarom in de papieren administratie van de school worden bewaard.
De school zorgt er voor dat onbevoegden géén toegang hebben tot deze administratie.
Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
…………………………………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en)
………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum ………………………………………………………….. O m / Ov
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..
Bent u de enige ouder? O ja / O nee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft
afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog
voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager
economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs,
ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde
leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet
in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen
telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..

Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft
afgerond
Categorie
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O2
- praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog
voor: (lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager
economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs,
ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
O3
- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet
in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum
is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00
uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee
akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger/voogd (1) *

Handtekening:

Datum:
Naam van ouder/verzorger/voogd (2) *

Handtekening:

Datum:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
(In te vullen door de school)
Gewicht van de leerling

Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

Voetnoot.
Voor vertalingen van de ouderverklaringen:
http://www.duo.nl/zakelijk/PO/bekostiging/Gewichtenregeling/Voorbeelden_ouderverklaring.asp.
Indicatieverzoek
U kunt per e-mail een verzoek voor een indicatie indienen bij info@idw.nl met vermelding van de
volgende punten:
• geboortedatum van de ouder
• land van opleiding
• naam van de opleiding of diplomanaam
• type onderwijs (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs, hoger
onderwijs)
• laatste jaar van opleiding
• totaal aantal jaren onderwijs gevolgd.

Aanmeldingsformulier scholen Stichting kom Leren

