Aanmeldingsformulier
Basisschool
St. Aloysius
Brusselsestraat 46
6211 PG Maastricht
telefoon: 043 – 3210497
mail: info@aloysius-bs.nl

Aanmeldingsformulier Basisschool St. Aloysius
Alle gegevens die wij nodig hebben om uw kind aan te melden op een school voor primair onderwijs
staan hieronder vermeld. Deze gegevens zijn allemaal te controleren in het paspoort, de
identiteitskaart, het geboortebewijs, het uittreksel van de gemeente of in het uitschrijfbewijs van de
school waar uw kind eerder onderwijs volgde (niet ouder dan 6 maanden). Neem bij het inleveren van
dit formulier s.v.p. een van deze documenten mee.

Leerling gegevens

wettelijk verplicht

Roepnaam
Voornamen
Tussenvoegsel

(indien van toepassing)

Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Spreektaal thuis
Geloof
Adres
Postcode / land
Woonplaats
 heeft geen BSN

Persoonsgebonden nummer (BSN)
(Paspoort, ID-kaart of zorgpas laten controleren door
administratie)

Bijzondere status (indien van toepassing)

 Asielzoekersstatus < 1 jaar in NL
 Vreemdelingenstatus < 1 jaar in NL
 Asielzoekersstatus > 1 jaar maar < 2 jaar in NL
 Schipperskind
 Zigeunerkind
 Verblijf in blijf-van-mijn-lijfhuis
 Ouders met een trekkend bestaan

Datum aankomst in Nederland

Verder vragen wij nog om gegevens die het mogelijk maken om contact met u op te nemen.

Contactgegevens en gegevens ouders/voogd
Vader

Relatie tot kind

1
Moeder

Voogd

Anders

Voornaam
Tussenvoegsel

(indien van toepassing)

Achternaam
BSN
Adres

(indien afwijkend van leerling)

E-mailadres
Postcode / land

(indien afwijkend van leerling)
Vast

Telefoonnummer

Mobiel

Geboorteland
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Contactgegevens en gegevens ouders/voogd
Vader

Relatie tot kind

2
Moeder

Voogd

Voornaam
Tussenvoegsel

(indien van toepassing)

Achternaam
BSN
Adres

(indien afwijkend van leerling)

E-mailadres
Postcode / land

(indien afwijkend van leerling)

Telefoonnummer
Geboorteland
Hoogst genoten opleiding
Beroep

Vast

Mobiel

Anders

Gegevens voorgeschiedenis

(invullen indien van toepassing)

Naam vorige basisschool,
peuteropvang, kinderopvang
Leerjaar / groep
Naam voorschools programma(*)
Naam vroegschools programma

Maanden gevolgd
(*)

Maanden gevolgd

Noot:
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar. Er zijn
speciaal ontwikkelde programma's voor kinderen van die leeftijd met een risico op taal- en
ontwikkelingsachterstand. Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of
kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Vroegschoolse educatie gebeurt in
basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen.

Akkoord en handtekening
Hierbij verklaren ondergetekenden dat:
•
•
•

zij kennis hebben genomen van de schoolgids en akkoord gaan met de inhoud;
zij dit formulier naar waarheid hebben ingevuld;
zij de bepaalde godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige identiteit van deze
school onderschrijven of respecteren;

Naam ouder/verzorger/voogd 1

Handtekening

Datum

Naam ouder/verzorger/voogd 2

Handtekening

Datum

De informatie uit dit formulier wordt gebruikt om de aanmelding van uw kind bij Bs St.
Aloysius te voltooien. Binnen 6 weken krijgt u van ons antwoord met het besluit over de
plaatsing. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden. Voor meer informatie over wat Bs
St. Aloysius met de gegevens doet, kunt u de privacyverklaring bekijken op onze website
(www.mosalira.nl).
*Bij een eerste aanmelding op een basisschool vanuit de peuterspeelzaal
/kinderopvang/thuis/gastouder geven we u 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt een bericht
of het wel of niet wordt toegelaten op onze school.

Bijlage 1:
Toestemmingsformulier opvragen gegevens aangemelde
leerling
Maastricht, …. - …. - ……

De ouders / verzorgers van:
Geboortedatum leerling:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Melden hun zoon/dochter ....................................aan bij basisschool Bs St. Aloysius en geeft
/ geven toestemming aan basisschool Bs St. Aloysius om gegevens op te vragen
betreffende hun kind bij het kinderdagverblijf, de crèche, peuterspeelzaal, consultatiebureau,
andere externe organisatie* of de basisschool waar het kind momenteel ingeschreven staat.
Naam contactpersoon

Telefoonnummer

 Kinderdagverblijf / peuterspeelzaal
 Consultatiebureau
 Basisschool
 Logopedie

 Fysiotherapie
 Opvoedingsondersteuning
 Anders*

Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger:

Bijlage 2:
Aanvullende gegevens t.b.v. inschrijving
Ten behoeve van de inschrijving van de leerling op onze school, willen wij graag nog een aantal
aanvullende gegevens uitvragen. Deze gegevens zijn nodig als randvoorwaarde om goed
onderwijs te kunnen bieden en om in bijzondere situaties adequaat te kunnen optreden met
betrekking tot zowel de leerling als het gezin.

Aanvullende gegevens
Gezinssamenstelling
Broertjes/zusjes op […]

Groep
Groep
Groep

Ouderlijk gezag: ouder/verzorger/voogd 1
Ouderlijk gezag: ouder/verzorger/voogd 2
Nationaliteit
Telefoonnummers te bellen bij
nood (incl. relatie met uw zoon
/ dochter: opa / oma, tante,
e.d.)
Medische informatie
Vaccinatieprogramma doorlopen?
Zo nee, welke reden?
Welke allergieën van de leerling zijn
bij u bekend?
Zijn er gehoor- of zichtproblemen?
Welke medicijnen gebruikt de
leerling?
Waar dienen wij verder rekening
mee te houden?
Huisarts
Tandarts

Bijlage 3:
Aanvullende gegevens m.b.t. de ontwikkeling
Ten behoeve van de inschrijving van de leerling op onze school, willen wij graag nog een aantal
aanvullende gegevens uitvragen. Deze gegevens zijn nodig als randvoorwaarde om goed
onderwijs te kunnen bieden en om in bijzondere situaties adequaat te kunnen optreden met
betrekking tot zowel de leerling als het gezin.

Hoe zou u uw kind omschrijven?
Waar is uw kind goed in?
Waar is uw kind minder goed in?
Waren er bijzonderheden m.b.t. de
geboorte van uw kind?
Welke rol verwacht u van ons bij de
ontwikkeling van uw kind?
Is uw kind zindelijk? Vanaf welke
leeftijd?
Heeft uw kind een VVE indicatie?

