Aanmeldingsformulier

Jenaplanschool DE OOSTPOORT
Oosteinde 6 2611 SN Delft
telefoon 015-2130856
e-mail:oostpoort@laurentiusstichting.nl
www.deoostpoort.nl

Persoons- en adresgegevens van de toekomstige leerling
Achternaam van het kind:*
Voornaam (namen) voluit:*
Roepnaam:
Nationaliteit1 :
Nationaliteit2:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
In Nederland sinds:
Burgerservice nummer**):
Broertjes/zusjes met geb. datum:
Straatnaam en huisnummer:***
Postcode en plaats:
Geheim adres: 0 ja/ 0 nee
Telefoon
Mobiel
Nood nr.
E-mail

van:
van:
van:
van:

0 jongen /0 meisje

(kopie toevoegen)

Geheim: 0 ja/ nee
Geheim: 0 ja/ nee
Geheim: 0 ja/ nee
Geheim: 0 ja/ nee

*) Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het
bevolkingsregister. Dat is belangrijk, evenals een juiste geboortedatum, omdat de gegevens in onze administratie worden vergeleken
in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.
**) kopie van verklaring overheid bijsluiten. B.v. paspoort, identiteitskaart of een uittreksel van het geboorteregister.
***) Indien u gescheiden bent: bij wie is uw kind volgens de gemeente ingeschreven?

Voorschoolse historie*
Naam voorschool:
Type voorschool:
Deelgenomen aan gemeentelijk programma
Voor- en vroegschoolse educatie:
Overige bijzonderheden:

Telefoonnummer:
Zo ja, waar:
Telefoon:

*Alleen van toepassing als uw kind gedurende de laatste 6 maanden ingeschreven stond op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Inschrijving vorige basisschool *
Datum in/uitschrijving:
Vorige school:
Telefoonnummer:
Plaats:
* Alleen van toepassing als uw kind van een andere basisschool komt
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Medische informatie
Zorgverzekeraar:
Polisnummer:
WA verzekering : 0 ja/ 0 nee
Huisarts:
Telefoon huisarts:
Medicijngebruik:
Diagnose:
Medische info/allergieën:

LGF indicatie *: 0 ja/ 0 nee
Indicatiedatum:
Indicatienummer:
Einddatum:
Onderwijssoort indicatie:
Brinnummer REC:
PCL:
0 ja/0 nee
RVC:
0 ja/0 nee

*Sinds de invoering van de regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF) kunnen ouders/verzorgers van een kind met een
indicatie kiezen voor speciaal of voortgezet onderwijs, maar ook voor regulier onderwijs. Kiezen ouders/verzorgers voor regulier
onderwijs, dan krijgt het kind een zogenaamd ‘rugzakje’mee. Met het ‘rugzakje’ krijgt de school die het kind inschrijft extra
onderwijsondersteuning en extra onderwijsmiddelen voor het kind. Het regulier onderwijs is echter niet verplicht een kind met een
‘rugzakje’ te plaatsen. Wel moet de school aantonen waarom hij het kind ondanks een ‘rugzakje’ niet kan plaatsen.

Overige gegevens
Eén-ouder-gezin
Wie is wettelijk aansprakelijke persoon?
Godsdienst + bijzonderheden
Thuistaal:
Zijn er bijzonderheden rondom de woonsituatie?
Is het kind door een instantie onderzocht:
Is het kind Ambulant begeleid:
Zijn er bijzonderheden qua spraak/taal:
Komt er dyslexie in de familie voor:
Heeft uw kind onvoldoende beheersing van het
Nederlands?
Heeft uw kind gehoorproblemen:
Hadden/hebben ouders problemen met lezen
en/of spelling:

0 ja/ 0 nee

Evt. 2e thuistaal:
0 ja/ 0 nee
0 ja/ 0 nee
Soort onderzoek:
0 ja /0 nee
Mag school gegevens opvragen 0 ja/0 nee
0 ja/ 0 nee
Zo ja: welke?
0 ja/ 0 nee
Zo ja: bij wie?
0 ja/ 0 nee
0 ja/ 0 nee
Toelichting:
0 ja/ 0 nee
Toelichting:

Wij verwachten dat uw kind zindelijk is wanneer het op school komt.
Indien dit niet het geval is, heeft dit een medische oorzaak?:
Nadere bijzonderheden:
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Persoonlijke gegevens vader/verzorger:
Achternaam en voorletters:
Voornaam:
Geboorteland:
Adres:
Geboortedatum:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
e-mail:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat: gehuwd/samenwonend/gescheiden, anders, nl.
Godsdienst:
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder *
0
Gewoon of buitengewoon lager onderwijs/basisonderwijs
0
LBO/VBO/VMBO.
0
Hoger incl. M.A.V.O. .
Namelijk:
Diploma behaald: ja/nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:
Beroep:
Vluchtelingenstatus: 0 ja/0 nee
* De wet op het basisonderwijs geeft de mogelijkheid om extra personeel, dat ingezet wordt bij de hulp aan leerlingen, aan te trekken.
Dit is afhankelijk van een aantal wettelijke voorwaarden. Om te kunnen bepalen of onze school daarvoor in aanmerking komt,
hebben wij gegevens nodig over de opleiding en beroep van de ouders. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke gegevens moeder/verzorger:
Achternaam en voorletters:
Voornaam:
Geboorteland:
Adres:
Geboortedatum:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
e-mail:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat: gehuwd/samenwonend/gescheiden, anders, nl.
Godsdienst:
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder:
0
Gewoon of buitengewoon lager onderwijs/basisonderwijs
0
LBO/VBO/VMBO.
0
Hoger incl. M.A.V.O.
Namelijk:
Diploma behaald: ja/nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:
Beroep:
Vluchtelingenstatus: 0 ja/0 nee
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Toestemmingsformulier gegevensverwerking
Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke
toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te
ondertekenen en bij het aanmeldformulier te voegen.
De Oostpoort heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind
passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te
voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk
bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind door derden. Heeft u vragen
over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen waar
wij uw toestemming voor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.
De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven
toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw
toestemming intrekt zal De Oostpoort stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.

Foto’s en informatie
Foto’s en informatie over de activiteiten van de school plaatsen wij voor alle kinderen op onze
ouderportal Social Schools. Voor het overige verzoeken wij u expliciet toestemming te geven.
Ja, ik geef toestemming om de volgende persoonsgegevens te verwerken zolang mijn kind is
ingeschreven (gelieve aan te kruisen waar u toestemming voor geeft):
□

foto’s in de schoolgids en overige documenten die geplaatst worden op de website;

□

foto’s op de website en in voorkomende gevallen in de regionale krant of nieuwswebsite;

□

naam, voornamen, groepsnaam, leerjaar op de website en in voorkomende gevallen in de
regionale krant of nieuwswebsite, publicaties Laurentius Stichting;

□

foto’s op sociale media (facebook-, twitterkanaal, LinkedIn van de school en/of de Laurentius
Stichting);

De schoolfotograaf
Leerlingen kijken uit naar het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf en ook ouders hechten vaak
aan de traditie. Om die reden vragen wij jaarlijks een professionele fotograaf van alle leerlingen een
mooie portretfoto en een klassenfoto te maken. Het laatste impliceert dat uw kind via deze foto ook
bekend wordt bij families van klasgenoten. De foto’s worden via de school aan u aangeboden. De
schoolfotograaf heeft alleen uw adresgegevens nodig indien u nabestellingen wenst. Dit regelt u zelf.
De schoolfotograaf gebruikt uw contactgegevens eenmalig en zal u daarna niet benaderen met andere
diensten en producten.
De school houdt een exemplaar van deze portretfoto, zodat zij deze kan gebruiken voor het
leerlingdossier en leerlingbesprekingen. Toegang tot de foto hebben uitsluitend medewerkers van de
school. De foto wordt niet gedeeld met derden.
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Voor het delen van informatie ten behoeve van de overdracht naar een andere school
(basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs):
□

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens;

□

nationaliteit en geboorteplaats;

□

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;

□

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die
noodzakelijk zijn voor het onderwijs;

□

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, de behaalde studieresultaten,
zaken die volgens de basisschool van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortgezet
onderwijs, de diagnostische (eind)toets, de Eindtoets.

Voor het delen van informatie ten behoeve van de uitleenpas voor de Vindplaats, de bibliotheek
op school
□

naam, voornaam, geboortedatum, groep en leerlingnummer.

Verklaring bij aanmelding
□

Wij zijn bekend met de katholieke identiteit van de school en respecteren deze.

□

Wij gaan akkoord met deelname van ons kind aan het volledige door de school aangeboden
onderwijspakket zoals vermeld in de schoolgids

□

Wij verklaren in principe de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van minimaal €90,- te betalen

□

Wij verklaren in principe de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de pauze van minimaal €100,te betalen.

Plaats, -------------------------Datum: --------------------------

Naam: ---------------------------------------------

Naam: -------------------------------------------------

------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

(handtekening van de ouder(s)

(handtekening van de ouder(s)
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