EBC Icarus
Beemdstraat 3-5
5482 HA Schijndel
Telefoon: 073-5430990
E-mail: info@ebcicarus.nl

(in te vullen door school)

Datum instroom:

Bevestiging:

Aanmeldingsformulier
LEERLING

BASISGEGEVENS

Achternaam:
Voorvoegsels:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

man / vrouw *

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geloof:
Burgerservicenummer:
Land van herkomst:

Nationaliteit:

Datum in NL: (indien van toepassing)
Land van herkomst verzorger 1:
Land van herkomst verzorger 2:
Huisarts:
* doorhalen wat niet van toepassing is

ADRESGEGEVENS KIND
Land:
Postcode:
Straat + huisnummer:

Geheim JA / NEE *

Plaats:
Telefoonnummer:

Geheim JA / NEE *

* doorhalen wat niet van toepassing is

School van herkomst / peuteropvang / kinderdagverblijf
Naam:
Postcode:
Straat + huisnummer:
Plaats:
Telefoonnummer:

VVE indicatie: JA / NEE * vanaf:

Uit groep:

VVE programma:

Broertjes / zusjes
Naam:

Geboortedatum:

Naam:

Geboortedatum:

Naam:

Geboortedatum:
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Aanmeldingsformulier

Personalia verzorger 1
Achternaam:
Voorvoegsel:
Roepnaam:
Voorletters:
Aanhef:

O heer

O mevrouw

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Telefoonnummer:

O geheim

E-mail:
Burgerlijke staat:
Adres (alleen invullen indien afwijkend van kind)
Postcode:
Straat + huisnummer:
Plaats:
Relatie tot leerling:
Wettelijk gezag:

JA / NEE *

* doorhalen wat niet van toepassing is

Personalia verzorger 2
Achternaam:
Voorvoegsel:
Roepnaam:
Voorletters:
Aanhef:

O heer

O mevrouw

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Telefoonnummer:

O geheim

E-mail:
Burgerlijke staat:
Adres (alleen invullen indien afwijkend van kind)
Postcode:
Straat + huisnummer:
Plaats:
Relatie tot leerling:
Wettelijk gezag:

JA / NEE *

* doorhalen wat niet van toepassing is
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TOESTEMMING
Ondergetekende(n) gaat/gaan ermee akkoord dat gegevens die van wezenlijk belang zijn voor de
juiste begeleiding van uw kind opgevraagd worden bij de peuteropvang, het kinderdagverblijf of
eventuele vorige school.
Ondergetekende(n) gaat/gaan ermee akkoord dat gegevens die van wezenlijk belang zijn, gedeeld
worden met de jeugdverpleegkundige van de GGD.

JA / NEE *

JA / NEE *

* doorhalen wat niet van toepassing is

Noodnummers
In geval van nood (bijvoorbeeld als uw kind ziek wordt gedurende de dag) is het fijn als wij over meerdere
telefoonnummers beschikken die wij kunnen bellen als u niet bereikbaar bent. Hieronder kunt u 3 extra
telefoonnummers opgeven die wij kunnen bellen in geval van nood.
Naam:

Telefoonnummer:

Naam:

Telefoonnummer:

Naam:

Telefoonnummer:

Naam

Telefoonnummer:

OPMERKINGEN / BIJZONDERHEDEN
Opmerkingen over medische gegevens (zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, gedrag) of overige
bijzonderheden (zoals bijvoorbeeld hulp via GGD, CJG, maatschappelijk werk e.d.) die van belang zijn voor de
begeleiding van uw kind kunt u hieronder aangeven.
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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.

Aanmelding groepen 3 tot en met 8.
Ik kies voor:
O De Beemd
O De Kring
Dit formulier bestaat uit 4 pagina’s.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Naam verzorger 1:

Naam verzorger 2:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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AVG/publicatie beeldmateriaal
SKOPOS houdt zich aan de AVG-wetgeving (privacywetgeving). Op onze school laten wij u met beeldmateriaal 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.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. We plaatsen bij het beeldmateriaal nooit namen van
leerlingen. Ook zorgen we ervoor dat er steeds meerdere leerlingen op een foto staan en plaatsen we geen foto’s van
kinderen in gym- of badkleding.
Met dit formulier vragen we uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Deze
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 maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op en is daar
niet voor verantwoordelijk. Wij vragen ouders wel om hier terughoudend in te zijn. Daarnaast vragen wij uw
toestemming voor het delen van de klassenfoto met klasgenoten.
Als we beeldmateriaal voor een ander doel dan bovenstaand willen gebruiken, vragen we u apart om toestemming.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Lambèr Gevers (Directeur)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wij geven wel /geen* toestemming dat EBC Icarus klassenfoto’s maakt die met klasgenoten gedeeld worden
(*doorhalen wat NIET van toepassing is)
2. Toestemming voor gebruik beeldmateriaal**
(** hieronder aankruisen waarvoor u toestemming geeft)
O

in nieuwsbrieven

O

in oudercommunicatietool (app/website)

O

in persberichten door school aangeleverd

O

in de schoolgids

O

op sociale media

O

op de website

Datum: ..........................................................................
Naam ouder/verzorger: ..........................................................................
Handtekeningen ouders/verzorgers: ……………………………………………………………………….
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