Admiraal de Ruyterweg 2
1931 VE Egmond aan Zee
tel.:
072 5061661
e- mail: info.driemaster@isobscholen.nl
website: www.obsdriemaster.nl

Egmond aan Zee, 2021.
Geachte ouders/ verzorgers,

We zijn erg blij met uw belangstelling voor de Driemaster, als keuzemogelijkheid voor het onderwijs aan
uw kind(eren).
We hopen dat u tijdens de kennismaking een goed beeld heeft gekregen van onze school, en dat u
vertrouwen heeft gekregen in onze inzet op goed onderwijs.
Uiteraard zouden wij het dan fijn vinden als u uw kind(eren) bij ons inschrijft.
Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind(eren) definitief kunt inschrijven.
Graag nog even aandacht voor het volgende:
Het is voor scholen verplicht een kopie van het BSN (BurgerServiceNummer) van alle leerlingen in de
schooladministratie te bewaren.
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om bij het inschrijfformulier één van de volgende documenten toe te
voegen:
 een kopie van het paspoort van het kind, òf
 een kopie van de eigen identiteitskaart van het kind, òf
 een kopie van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag daarbij wèl duidelijk naar
een document waar ook het BurgerServiceNummer op staat) òf
 een kopie van de zorgpas (mits daarop het BurgerServiceNummer staat genoteerd).
Mocht u niet (meer) beschikken over het BSN van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de
Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift van het juiste BurgerServiceNummer.

Zou u zo vriendelijk willen zijn het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren op
school?
We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Rob de Boo
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Inschrijfformulier
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, omdat de namen in onze administratie
daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Persoonsgegevens kind

Adresgegevens

BSN*

Straatnaam

(Burgerservicenummer)

Roepnaam*

Postcode*

Voorna(a)m(en)*

Huisnummer*

Voorvoegsel(s)

Plaatsnaam

Achternaam

Gemeente

Geboortedatum*
Geslacht

OM OV

O Ja O Nee

Adres geheim

* Verplichte velden

Bereikbaarheid
Telefoon

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

Mobiel

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

Extra tel. nr.

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

E-mail

Geboortegegevens
Geboorteplaats
Geboorteland

Nationaliteit 1
Nationaliteit 2*
In Nederland sinds*
*indien van toepassing
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Gezinssituatie
Eén ouder gezin

O Ja O Nee

Gezindte
Thuistaal
Woont in COA

O Ja O Nee

Zwemdiploma

Zwemdiploma
Behaald in jaar

Voorschoolse historie
Naam voorschool
Type voorschool
Deelgenomen aan
VVE programma

O Ja O Nee

Medische informatie
WA verzekering

O Ja O Nee

Huisarts
Medicijngebruik
Diagnose
Evt. medische info
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Persoonsgegevens ouder/ verzorger 1

Adresgegevens (indien afwijkend van uw kind)

Voornaam

Straatnaam

Voorletters

Postcode*

Voorvoegsel(s)

Huisnummer*

Achternaam*

Plaatsnaam

Relatie leerling*

Gemeente

* Verplichte velden

Bereikbaarheid
Telefoon

omschrijving

Geheim O Ja O Nee

Mobiel

omschrijving

Geheim O Ja O Nee

E-mail

Overige gegevens ouder/ verzorger 1
Geslacht

OM OV

omschr. opleiding

Geboortedatum

omschr. beroep

Geboorteland

Gezindte

Nationaliteit
Burg. Staat

Vluchtelingenstatus

O Ja

O Nee

O NVT
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Persoonsgegevens ouder/ verzorger 2

Adresgegevens (indien afwijkend van uw kind)

Voornaam

Straatnaam

Voorletters

Postcode*

Voorvoegsel(s)

Huisnummer*

Achternaam*

Plaatsnaam

Relatie leerling*

Gemeente

* Verplichte velden

Bereikbaarheid
Telefoon

omschrijving

Geheim O Ja O Nee

Mobiel

omschrijving

Geheim O Ja O Nee

E-mail

Overige gegevens ouder/ verzorger 2
Geslacht

OM OV

omschr. opleiding

Geboortedatum

omschr. beroep

Geboorteland

Gezindte

Nationaliteit
Burg. Staat

Vluchtelingenstatus

O Ja

O Nee

O NVT
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Dit inschrijfformulier moet ondertekend worden door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?



Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind
niet staat ingeschreven bij een andere school.

O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1

O Ouder 2 / O Verzorger 2 / Voogd 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

NB
In het digitale administratiepakket ESIS van de school worden diverse gegevens van de leerlingen
opgeslagen, waaronder toets gegevens. Deze gegevens worden door de school zelf gebruikt om de
vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen.
Landelijk worden bepaalde gegevens van scholen in Nederland geanonimiseerd geregistreerd door de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (basisregistratie onderwijs) en door de Onderwijsinspectie.
De dossiers worden bij het verlaten van de school ter beschikking gesteld aan de nieuwe
onderwijsinstantie waar uw kind wordt ingeschreven (denk hierbij aan het voortgezet onderwijs of bij
verhuizing of verwijzing aan de nieuwe school)
De inschrijving en dossiergegevens zijn indien gewenst bij de directie van de school op te vragen.

Om de privacy- wetgeving goed te kunnen toepassen, ontvangen wij ook graag toestemming voor de
evt. uitingen van de school in diverse vormen van media. U vindt deze op de achterkant van dit blad.
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Toestemmingsformulier geportretteerde leerlingen

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van:

…………………………………………………………………………….

dat hij/zij geen bezwaar heeft als obs de Driemaster evt. beeldmateriaal van hun kind(eren) gebruikt *:

 in informatiebulletins van de school
(zoals de schoolgids, schoolbrochure en kalender).
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op het besloten deel van de website en de SchoolApp (ook besloten) van de school
 op het openbare deel van de website van de school
 op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook)

* a.u.b. aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Deze verklaring kan voor alle kinderen uit één gezin worden ondertekend.

Plaats en datum: Egmond aan Zee, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger:

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