Inschrijfformulier
Voor
Basisschool het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
5473CG
HEESWIJK

De gegevens van dit formulier zullen zeer vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage van directie
van de school en de inspectie van het onderwijs.

Ondergetekende (naam): _____________________________
Verzoekt toelating van zijn/haar zoon/dochter op Basisschool het Mozaïek in Heeswijk,
Opgave voor groep:____

Gegevens van de leerling
Sofi-nummer kind
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Gemeente
Land
Telefoon
Mobiel telefoon
e-mailadres
Nationaliteit
Thuistaal
Geboorteplaats
Geboorteland
Gezindte
Onderwijs sinds
Datum inschrijving
In Nederland sinds
School van herkomst
Adres vorige school
Groep
Telefoon vorige school
Voorschools gevolgd
Naam peuterspeelzaal

m/v

geheim: ja / nee
@

gedoopt: ja / nee

Peuterspeelzaal: ja / nee
Kinderdagverblijf: ja / nee

Naam kinderdagverblijf
Medisch kinderdagverblijf: ja / nee
Opmerkingen:

Namen van andere kinderen in het gezin

Geboortedatum:

Jongen / Meisje
J/M
J/M
J/M
J/M
J/M

In bijzondere gevallen waarschuwen
Naam:
Adres:
Postcode:
Tel:

Huisarts
Naam:
Adres:
Postcode:
Tel:

GEGEVENS VAN DE OUDERS
Gegevens van de vader
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geb. datum:
Geb. land:
Nationaliteit:
Opleiding:
BAO/LBO/MBO/HBO Streep door wat niet van toepassing is
Indien geen diploma, laatste klas:
Beroep:
Gezindte:
Telefoon werk:
Gemeente
Land van herkomst
Geheim: ja / nee
Telefoon
Mobiel telefoon
Burgerlijke staat
Gehuwd/samenwonend/gescheiden/alleenstaande ouder
Aansprakelijk voor leerling
ja / nee

Gegevens van de moeder
Voorletters
Achternaam (meisjesnaam)
Adres
Postcode en woonplaats
Gemeente
Geb. datum:
Geb. land:
Nationaliteit:
Opleiding:
Indien geen diploma, laatste klas:
BAO/LBO/MBO/HBO Streep door wat niet van toepassing is.
Beroep:
Gezindte:
Telefoon werk
Land van herkomst
Telefoon
Mobiel telefoon
Burgerlijke staat
Aansprakelijk voor leerling
Zorgverzekeraar
Polisnummer

Geheim: ja / nee
Gehuwd/samenwonend/gescheiden/alleenstaande ouder
ja / nee

 Meest verdienende ouder: vader / moeder
 Is het aangemelde kind een schipperskind, zelf niet varend? ja / nee
 Leiden de ouders een trekkend bestaan? ja / nee
 Hebben de ouders een vluchtelingenstatus? ja / nee

 De aangemelde leerling is in de afgelopen 6 maanden voorafgaande aan deze aanmelding
ingeschreven geweest bij een andere school voor basisonderwijs. ja / nee
 Ouders geven toestemming voor een door de school uitgevoerde controle op hoofdluis. ja / nee
 Hierbij verklaart ouder/verzorger dat foto- en filmmateriaal van hun kind(eren) door BS Het Mozaïek

gebruikt mag worden:
 Achter de persoonlijke inlog op ouderportaal Social Schools;
 In de Mozaïekschoolgids;
 Op de website van Het Mozaïek;
 In de maandkalender/nieuwsbrief;
 Op Twitter;
 Groepsfoto door schoolfotograaf.
* s.v.p. aankruisen waarvoor u toestemming geeft
 Ouders willen ook berichten per e-mail ontvangen. ja / nee
 Zijn er medische omstandigheden (gezondheidsproblemen) waarmee de school rekening dient te
houden? ja / nee. Zo ja, welke:

 Zijn er omstandigheden betreffende karakter, aanleg en ontwikkeling waarmee de school rekening
dient te houden. ja / nee. Zo ja, welke:

Mocht uit de aanmelding blijken dat uw kind extra zorg nodig heeft, dan willen we graag een
vervolggesprek hebben met u en onze interne leerlingbegeleider, alvorens tot definitieve aanmelding
over te gaan.

Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld

Plaats: ______________________________datum:__________________________

Naam van invuller van dit formulier:________________________________

Handtekening:__________________________

