Aanmeldformulier de Bloeikas ‘t Zand

Willem ‘t Hartplein 9 - 1756 TZ - 0224591755

Kemphaanweg 1 - 1756 BB - 0224591439

Aanmeldformulier de Bloeikas
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op de Bloeikas!
Op de Bloeikas werken onze scholen, de Sint Jozefbasisschool en basisschool
Zandhope, nauw samen. Dit met als doel kwalitatief goed onderwijs te
organiseren voor alle kinderen uit ‘t Zand en omstreken. Hieronder beschrijven
wij de aanmeldingsprocedure voor de Bloeikas zoals de scholen deze samen
hebben afgesproken.
1. U neemt telefonisch of via de mail contact met ons op voor een
rondleiding/informatie.
2. Na de rondleiding ontvangt u dit aanmeldformulier.
3. Na het inleveren van dit aanmeldformulier heeft de school een aantal
weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt
toegelaten en u ontvangt van ons het definitieve inschrijfformulier.
4. Op basis van uw voorkeur, leerlingaantallen en onderwijsbehoeften
plaatsen wij uw zoon/dochter in een groep van de Bloeikas.
5. U vult het inschrijfformulier in en levert het in bij de directie of
administratie.
6. U ontvangt een bevestiging.
7. Twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u een
brief waarin staat aangegeven in welke groep uw kind is geplaatst. Na
ontvangst van deze brief kunt u contact opnemen met de leerkracht voor
het plannen van een intakegesprek.
8. Het intakegesprek wordt gepland. Tijdens dit gesprek kunnen u en uw
kind kennis maken met de leerkracht. Tevens worden er twee
wenochtenden afgesproken voordat uw kind vier jaar wordt.
9. Op de vierde verjaardag van uw kind mag uw kind naar school.
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Aanmeldformulier de Bloeikas
Aanmeldformulier leerling

Graag volledig invullen

Persoonsgegevens van uw kind

Adresgegevens

Achternaam

Straatnaam

Voorvoegsel(s)
(voluit)

Huisnummer

Voornaam

Postcode

Geslacht

⚪M ⚪V

Geboortedatum

Woonplaats

⚪ St. Jozef ⚪ Zandhope

Broer of zus op

Persoonsgegevens ouder/verzorger

Adresgegevens

(*alleen invullen als het adres afwijkt van

leerling) Let op: wel overige gegevens invullen

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geslacht
Ouderlijk gezag/
wett.vertegenw.

⚪M ⚪V
⚪ ja ⚪ nee

Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon
Mobiel
Emailadres

Persoonsgegevens ouder/verzorger 2

Adresgegevens

(*alleen invullen als het adres afwijkt van

ouder/verzorger 1) Let op: wel overige gegevens invullen

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geslacht
Ouderlijk gezag/
wett.vertegenw.

⚪M ⚪V
⚪ ja ⚪ nee

Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
Mobiel
Emailadres

Indien aan de orde:
Informatie over benodigde extra ondersteuning ivm zorgplicht scholen

⚪Sint Jozefbasisschool
Schooljaar 2021-2022

Voorkeur voor:

⚪ Basisschool Zandhope

⚪ Maakt niet uit

Aanmeldformulier de Bloeikas
Dit aanmeldformulier moet ondertekend worden door beide ouders
Wat als u gescheiden bent?
Wettelijk is verplicht dat beide ouders dit aanmeldformulier moeten ondertekenen.
Indien de rechtbank één van de ouders uit het ouderlijk gezag heeft gezet, dient een kopie van
de gerechtelijke beslissing ingeleverd te worden bij dit aanmeldformulier en tekent de ouder aan
wie het ouderlijk gezag is toegewezen.
Gescheiden ouders hebben in alle gevallen recht op informatie over hun kind, ook als een ouder
niet meer het ouderlijk gezag heeft.
Alleen ouders/verzorgers die ouderlijk gezag hebben mogen beslissingen nemen over hun kind.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat
aangemeld/ingeschreven bij een andere school.
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening
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