Beemdstraat 5
5482 HA Schijndel
Telefoon (073) 5430990
e-mail: info.beemd@skoposschijndel.nl
website: www.bs-debeemd.nl

Beemdstraat 3
5482 HA Schijndel
Telefoon (073) 5474938
info.kring@skoposschijndel.nl
website: www.bs-dekring.nl

(In te vullen door school)

Datum instroom

Bevestiging

Weging

Aanmeldingsformulier
Leerling

Basisgegevens

Achternaam:
Tussenvoegsel:
Roepnaam:
Voornamen:
Geboortedatum:

Geslacht:

Postcode:

Plaats:

man /vrouw *

Straat:
Telefoon:

Huisnummer:
van:
1: ________________________ _______________________

geheim:
ja / nee *

2: ________________________ _______________________

ja / nee *

3: ________________________ _______________________

ja / nee *

4: ________________________ _______________________

ja / nee *

Extra
Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:
Godsdienst:
BSN-nummer:
Huisarts (naam):
Tandarts (naam):
Vluchtelingenstatus:

ja / nee *

Per wanneer in
Nederland: (alleen invullen
indien van toepassing)

Bijzonderheden
(Gezondheid, medicijngebruik, allergieën, gedrag, overige bijzonderheden)

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad

1 van 4

Aanmeldingsformulier

Verzorgers

Gezinsgegevens

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag:

ja / nee *

Thuistaal:

Eén-ouder-gezin: ja / nee *

Verzorger 1 (eerst aangesprokene)
Achternaam:

basis

Verzorger 2
Achternaam:

Tussenvoegsel:

Tussenvoegsel:

Voornamen:

Voornamen:

Roepnaam:

Roepnaam:

Geboortedatum:
Postcode:

Geslacht: m/v *

basis

Geboortedatum:

Plaats:

Postcode:

Geslacht: m/v *
Plaats:

(alleen invullen indien afwijkend van verzorger 1)

Straat:

Huisnr:

Straat:

Huisnr:

(alleen invullen indien afwijkend van verzorger 1)

E-mailadres:

E-mailadres:

(alleen invullen indien afwijkend van verzorger 1)

Verzorger 1

extra

Verzorger 2

extra

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Godsdienst:

Burgerlijke staat: ongehuwd/gehuwd/samenwonend/

Burgerlijke staat: ongehuwd/gehuwd/samenwonend/

geregistreerd partnerschap

geregistreerd partnerschap

Beroep:

Beroep:

Naam van de hoogst gevolgde onderwijs / opleiding:

Naam van de hoogst gevolgde onderwijs / opleiding:

Diploma behaald: ja / nee*

Diploma behaald: ja / nee *

Indien ‘nee’: aantal jaren onderwijs binnen de betreffende

Indien ‘nee’: aantal jaren onderwijs binnen de betreffende

opleiding? ………..

opleiding? ………..

Relatie tot kind: vader/moeder *
anders:
Broertjes/zusjes:

Relatie tot kind: vader/moeder *
anders:

Naam: _______________________________________

Geboortedatum: ______________

Naam: _______________________________________

Geboortedatum: ______________

Naam: _______________________________________

Geboortedatum: ______________

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad

2 van 4

Aanmeldingsformulier

Inschrijving
School van herkomst/peuteropvang/kinderdagverblijf:
Postcode:

Plaats:

Straat:

Huisnr:

Tel. nummer:

Uit groep/leerjaar:

Toestemming
Hierbij geef ik toestemming om:
1. De gegevens op het inschrijfformulier te verwerken in de groepslijsten (naam, adres, postcode, woonplaats, groep,
geboortedatum en telefoonnummer, indien niet geheim) die meegegeven worden aan klasgenoten.
ja / nee*
2. Deze gegevens ook te gebruiken voor GGD en indien van toepassing de jeugdtandverzorging.
ja / nee*
3. Gegevens die van wezenlijk belang zijn voor de juiste begeleiding van uw kind opvragen bij de peuteropvang, het
kinderdagverblijf of eventuele vorige school.
ja / nee*

Ondertekening
Aanmelding Peuterkleuterhuis [groepen 1 en 2].
O Ja, ik meld mijn kind aan op EBC Icarus, concept peuterkleuterhuis.*
* Ik geef hierbij toestemming dat de directie van het EBC bepaalt, vanwege administratieve redenen, of mijn kind in
groep 1/2 ingeschreven staat op de Beemd of de Kring:
•
Dit heeft geen invloed op de dagelijkse praktijk.
•
Vanaf groep 3 maakt u zelf een keuze voor concept Beemd of Kring. U ontvangt dan een nieuw formulier
waarop u aangeeft voor welk concept u definitief kiest.
O Ik weet nu al voor welke school ik kies:
Ik schrijf mijn kind in voor basisschool de ……………………………………...
Aanmelding groepen 3 tot en met 8.
Ik kies voor:
O De Beemd
O De Kring
Dit formulier bestaat uit 4 pagina’s.
Naam:
Datum:
Handtekening:

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad

3 van 4

Aanmeldingsformulier

Toestemming publicatie foto’s en video’s op EBC ICARUS [ de Kring en de Beemd ]
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. We kunnen deze foto’s/video’s in een
beschermde omgeving plaatsen waar je alleen via een inlogcode de foto’s/video’s kunt bekijken [ouderportaal
en deel van onze website], maar ook in een onbeschermde omgeving [ websites, social media, you tube].
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Ook plaatsen we nooit foto’s
van kinderen alleen. Toestemming van ouders/verzorgers voor het plaatsen van foto’s en video’s is echter
noodzakelijk en de school is hiertoe verplicht.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen
invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s
op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf
een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Wij zorgen als school ook dat dit onderwerp ook met hen
besproken wordt.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
student op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming [ jaarlijks ontvangt u van ons hiervoor
een herinnering ]. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
L. Gevers [directeur]

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep ……..
dat foto’s en video’s door ICARUS [Kring en Beemd]:
Aankruisen waarvoor u toestemming geeft
 niet gebruikt morgen worden in zowel een beschermde* als een onbeschermde* omgeving
 alleen gebruikt mogen worden in een beschermde omgeving
 gebruikt mogen worden in een beschermde en onbeschermde omgeving
*Beschermd [ouderportaal en website], onbeschermd [you tube, social media]
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

* doorstrepen wat niet van toepassing is

blad

4 van 4

Aanmeldingsformulier

