Prinses Margrietschool
Aardbeigaarde 4
3436 GB Nieuwegein
Tel: 030-6038005
infomargrietschool@fluenta.nl
www.margrietschool.net

Door invulling van dit formulier, reserveert u een plaats op onze school. Wij willen u vriendelijk vragen alle vragen zo zorgvuldig mogelijk in te
vullen! Hebt u vragen over het invullen van dit formulier of wilt u hulp daarbij, dan kunt u altijd bij ons terecht. Wij staan u graag te woord!
Wij wijzen u erop dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld!

INSCHRIJFFORMULIER
Personalia leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:

Meisje / Jongen

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode/woonplaats:

Adres geheim? ja / nee

Burgerservicenummer (BSN):*
Eerste nationaliteit:

Evt. tweede nationaliteit:

Land van herkomst:

Datum in Nederland:

*Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig.
Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Medische gegevens:
Naam huisarts / praktijk:
Adres/woonplaats/tel:
Medicijngebruik:
Overige relevante medische
info, o.a. allergieën:
Gegevens schoolloopbaan van uw kind:
Voor deze aanmelding
bezocht / bezoekt uw kind:

Evt. andere basisschool van
herkomst

 geen school
 Peuterspeelzaal
 Kinderdagverblijf
 MKD
 Basisonderwijs
 Speciaal basisonderwijs

Adresgegevens PSZ/KDV/vorige school:

Groep:

Basisonderwijs sinds: ….-….-20….

Gezin:
Aantal kinderen:

Plaats van kind in gezin:

In geval van nood bellen:

Naam:

Evt. opmerkingen gezin:

Telefoon:

Personalia ouder(s) / verzorger(s):
Personalia ouder / verzorger 1

Personalia ouder / verzorger 2

Mevrouw / heer

Mevrouw / heer

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Aanhef
Relatie tot kind (vader/moeder of…)
Wettelijk verzorger:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Burgerlijke staat:
Telefoon mobiel:
Telefoon thuis:
Telefoonnummers geheim:
E-mail:
Indien adres afwijkend is van leerling:
Straat en huisnummer:
Postcode/woonplaats:
Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind:
Schoolgids (papier/digitaal) en schoolkalender

Ja / nee *

Op de website van de school

Ja / nee *

In de (digitale) nieuwsbrief

Ja / nee *

Op social media accounts van de school (Facebook)

Ja / nee *

In de Parro app (een app waarin de leerkracht foto’s kan sturen naar alleen
de ouders van die groep)
Overige opmerkingen:

Ja / nee *

*U kunt deze gegevens aanpassen als uw kind bij ons op school zit via de Parro app.
Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Woonplaats:
Datum:

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

