Aanmeldingsformulier
Schooljaar 2018-2019
1. Gegevens kind
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum en
Geboorteplaats
Geslacht

man / vrouw

Nationaliteit

2. Woonadres
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gezinssamenstelling

3. School van herkomst
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Welke groepen zijn er doorlopen? *
* Indien een kind een groep gedoubleerd heeft, deze groep twee keer noteren.

Gegevens ouder/verzorger 1*
Achternaam en voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Relatie tot kind (bijv.pleeg)vader/ moeder)
Burgerlijke staat (bijv. gehuwd,
samenwonend, gescheiden)

Telefoonnummer
*Tenzij er sprake is van een één-oudergezin, de gegevens van beide ouders/verzorgers
invullen.

4. Gegevens ouder/verzorger 2
Achternaam en voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Hoogst afgeronde opleidingsniveau
Relatie tot kind (bijv.pleeg)vader, moeder)
Burgerlijke staat (bijv. gehuwd,
samenwonend, gescheiden)

Telefoonnummer

5. Extra telefoonnummers
(graag aangeven van wie het extra telefoonnummer is)
Naam

Tel.nummer

Naam

Tel.nummer

6. Huisarts/ ziektekostenverzekering
Naam huisarts
Ziektekostenverzekering

Tel.num.
mer:
Adres

Polisnummer
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7. Medicijngebruik/dieet/allergie
Medicijngebruik op school?

Ja/nee *

Dieet en eventuele bijzonderheden:
Mijn kind is allergisch/overgevoelig voor:
*Zo ja, dan kunt u bij de administratie een medicijnverklaring vragen en invullen.

8. Foto’s en filmopnames
Op school worden van de activiteiten foto’s gemaakt waarop kinderen staan.
Deze kunnen worden gebruikt als illustraties in schooldocumenten. Ook plaatsen wij
regelmatig foto’s/ filmpjes op de facebook pagina van onze school of op onze
website.
Heeft u daar bezwaar tegen?

Ja/nee

Tijdens de lessen worden er af en toe als zelfreflectie voor de leerkrachten
filmopnames gemaakt. Deze worden alleen intern gebruikt voor de verdere
ontwikkeling van de vakmanschap van onze leerkrachten.

9. Toelaatbaarheidsverklaring/Arrangement SWV Unita
Is er een TLV ( toelaatbaarheidsverklaring) afgegeven?
Is er extra begeleiding vanuit SWV Unita?

Ja /nee
Voor SBO/SO

Ja/nee

Welke? (Bijv. arrangement cluster 2,3 of 4)

10. Begeleiding/diagnostiek
Met welke instantie(s)/instelling(en) heeft u voor diagnostiek en/of begeleiding van
uw kind/gezin tot nu toe contact gehad?
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11. Toestemmingsverklaring

Ja/nee*

Gaat u ermee akkoord dat de didactische gegevens van de huidige
school worden overgedragen aan Het Mozaïek?

Ja/nee

Gaat u ermee akkoord dat de dossiergegevens (en
groeidocumentbijlagen) van Unita worden overgedragen aan Het
Mozaïek?
Gaat u ermee akkoord dat de schoolarts inzage heeft in het
schooldossier?

Ja/nee*
Ja/nee*

Gaat u ermee akkoord dat de fysiotherapeut inzage heeft in het
schooldossier?

Ja/nee*

Gaat u ermee akkoord dat Het Mozaïek de gegevens van uw kind/pupil
bewaart in het leerlingendossier?

*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening ouder 1

Handtekening ouder 2

…………………………………………………………………………………………………
Datum:………………………………………………………………………………………..

Bij dit aanmeldingsformulier voegen:


Een recente pasfoto van het kind



Een kopie van de zorgpas (ziektekostenverzekering)



(indien al afgegeven) Een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
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