Welkom op de Rietlanden!
inschrijfformulier
Invullen door school
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

schoolgids meegegeven/gemaild
formulier retour ontvangen op …/……/….
verwerkt op …/…../…. door …………..
vastgesteld gewicht: 0 / 0,3 /1,2
melding inschrijving vorige school
toegelaten tot leerjaar: 1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

Gegevens m.b.t. het kind:
Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet exact
hetzelfde 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.
Achternaam
Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Geslacht



M

 V

Burgerservicenummer *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Geboorteland en - plaats
Nationaliteit
Telefoon

Telefoonnummer in geval van nood

Thuistaal:
 Vast:

Geheim: Ja Nee

Mobiel:

Geheim: Ja Nee
Naam en relatie tot kind:

Gezindte

*

Wilt u één van de volgende documenten op school laten zien, ter bevestiging van
de gegevens:
 Het document Kennisgeving Burgerservicenummer dat door de Belastingdienst aan de
ouder/verzorger van het kind is verstrekt, of
 Eigen paspoort van het kind, of
 Eigen identiteitskaart van het kind, of
 Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wél duidelijk naar een
document waar ook het Burgerservicenummer op staat) of
 Kopie van de zorgpas (mits daarop het Burgerservicenummer staat genoteerd)

Mocht u niet beschikken over het Burgerservicenummer van uw kind(eren), dan kunt u contact
opnemen met de Belastingdienst; zij geven u dan een afschrift van het juiste sofinummer.

Vervolg gegevens m.b.t. het kind:
Aantal kinderen in het gezin
Aangemeld kind is kind nummer

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Onderwijs sinds (dd-mm-jjjj) **
1e schooldag (dd-mm-jjjj) **
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 Naam + telefoonnummer
peuterspeelzaal
 Startdatum (dd-mm-jjjj)
 Einddatum (dd-mm-jjjj)
 Naam vorige school **
 Telefoonnummer vorige school
 Soort school
 Leerling zat daar in groep
Is uw kind door een instantie
onderzocht?
(indien ja, soort onderzoek
vermelden)

 Ja

Is uw kind Ambulant Begeleid?
**

 Ja

 Nee

Soort onderzoek:

Geeft u ons toestemming om de
onderzoeksgegevens op te
vragen?

 Nee

Heeft uw kind een rugzakje***?

 Ja

 Ja

Nee

 Nee

Bijzonderheden

Geeft u toestemming om foto’s van uw
kind op de schoolwebsite te plaatsen ?

 Ja /  Nee

** Dit geldt uitsluitend voor kinderen die later instromen en dus ouder zijn dan 4 jaar.
***Sinds de invoering van de regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF) kunnen
ouders/verzorgers van een kind met een indicatie kiezen voor speciaal of voortgezet speciaal
onderwijs maar ook voor regulier onderwijs. Kiezen ouders/verzorgers voor regulier onderwijs
dan krijgt het kind een zogenaamd 'rugzakje' mee. Met het 'rugzakje' krijgt de school die het
kind inschrijft extra onderwijsondersteuning en extra onderwijsmiddelen voor het kind.
Het regulier onderwijs is echter niet verplicht een kind met een 'rugzakje' te plaatsen. Wel moet
de school aantonen waarom het kind, ondanks een 'rugzakje', niet geplaatst kan worden.
Inschrijfformulier basisschool “de Rietlanden”

Gegevens m.b.t. de ouder/verzorger/voogd:
S.v.p. aankruisen

 Ouder 1

 Verzorger 1

 Ouder 2

 Voogd 1

 Voogd 2

M

V

M

V

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Verzorger 2

Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Geslacht
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Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaatsnaam
 Naam hoogste opleiding
onderwijs of diploma

 Afgerond met diploma?
 Indien “nee”, geef dan
het aantal jaren genoten
onderwijs binnen de
betreffende opleiding aan
Naam van de school waar
het diploma is behaald
Plaats en land van de
school waar het diploma is
behaald

Plaats:

Plaats:

Land:

Land:

Jaar waarin het diploma is
behaald
Beroep
Werkzaam in beroep

 Ja

 Nee

Meest verdienende ouder





Vluchtelingenstatus





 Vader

 Ja

 Moeder

 Nee

 Vader

 Moeder

Relatie tot kind

 Anders, namelijk ….

 Anders, namelijk …..

Aansprakelijk verzorger





 Gehuwd  Samenwonend

 Gehuwd  Samenwonend

 Ongehuwd  Gescheiden

 Ongehuwd  Gescheiden

 Weduwe/weduwnaar

 Weduwe/weduwnaar

Burgerlijke staat
Eénoudergezin

 Ja

 Nee

Inschrijfformulier basisschool “de Rietlanden”

Specifieke gegevens ouders/verzorgers:
De volgende vragen worden op deze manier gesteld, omdat dit van overheidswege van ons
wordt gevraagd:
Oefent een der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit gedaan
EN verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat

 Ja  Nee

Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het besluit
trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag 1
bedoeld wordt
Is één van de ouders geboren in:
Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië,
Marokko, Turkije of Tunesië
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 Ja  Nee

 Ja  Nee

Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba

 Ja  Nee

Een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië

 Ja  Nee

Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep

 Ja  Nee

Is een der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond van
artikel 15 van de Vreemdelingenwet

 Ja  Nee

Deze ouderverklaring moet worden ondertekend door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?
 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
 In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.
Ondergetekenden verklaren: 1. dat zij de grondslag van de school
hebben gelezen (bijlage) en deze respecteren.
2. dat zij de schoolgids hebben ontvangen en
instemmen met het schoolbeleid en de
schoolorganisatie.
3. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
S.v.p.
aankruisen

 Ouder 1/  Verzorger 1/

 Ouder 2/  Verzorger 2/

 Voogd 1

 Voogd 2

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:
Handtekening directeur:
Inschrijfformulier basisschool “de Rietlanden”

Bijlage om zelf te bewaren.
DE GRONDSLAG VAN PROTESTANT CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE RIETLANDEN
De Rietlanden is een bijzondere school op Marken, aangesloten bij CPOW (stichting
Confessioneel Primair Onderwijs in Waterland)
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Vanuit een protestant-christelijke levensbeschouwing willen wij, vanuit Christus, ons onderwijs
gestalte geven. We besteden dagelijks aandacht aan de Bijbel, het liedboek en het gebed. Van
daaruit proberen we elk kind in eigen waarde te zien, te onderwijzen en op te voeden. Ons doel
is de talenten van een kind zo optimaal mogelijk te benutten en te ontwikkelen. In ons dagelijks
onderwijs scheppen we daartoe mogelijkheden.

Handige informatie:
Website:
Telefoonnummer:
Adres van de school:
Contact per mail:

www.derietlandenmarken.nl
0299 601317
Buurterstraat 3, 1156 AP Marken
directie@derietlandenmarken.nl

Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u een inlogcode voor het digitale
communicatieprogramma Digiduif. Hierdoor informeren de leerkrachten en directie u over
dagelijkse zaken. Maandelijks plaatsen we het berichtenblad “Even Buurten” en ontvangt u
uitnodiging om in te schrijven voor de oudergesprekken. U kunt ook de leerkracht een berichtje
sturen. Digiduif heeft ook een app die u kunt installeren op uw smartphone.

Inschrijfformulier basisschool “de Rietlanden”

