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Aanmelding van leerlingen op een basisschool
Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben
zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden.
Voor de inschrijving van een leerling op een school heeft dit gevolgen. De school zal,
voordat de leerling wordt ingeschreven, moeten bekijken of de benodigde ondersteuning
kan worden geboden.
Hiervoor is informatie nodig. U kunt de directeur middels een gesprek en een vragenlijst, die
de school heeft opgesteld, informeren. Daarnaast kan de school informatie opvragen bij
andere instanties. U heeft een wettelijke informatieplicht om volledige en juiste informatie
te verschaffen. Als u hieraan voldoet heeft de school waar u uw kind aanmeldt een
wettelijke trajectplicht, om te zorgen dat een passende school wordt gevonden. In de
meeste gevallen zal dat de school van aanmelding zijn. Als dit niet zo is, wordt uitgezocht
welke scholen wel de goede begeleiding kunnen bieden.

Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling
extra ondersteuning nodig heeft en of de school de juiste begeleiding kan bieden. Indien
nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar
10 weken.
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Toelichting:
Door wettelijke regelingen moet onze school een aantal gegevens opnemen in de
leerlingenadministratie. Deze gegevens spelen een rol bij de bekostiging van onze school.
Daarom vragen wij van u een opgave over het onderwijs dat u zelf en uw partner hebben
gehad (indien van toepassing).
Op het inschrijfformulier vragen wij u het burger service nummer (BSN) van uw kind in te
vullen. Graag ontvangen wij daarbij ook een kopie van het officiële document waarop het
BSN van uw kind staat vermeld (een eigen identiteitskaart, paspoort of uittreksel uit het
bevolkingsregister).
Wanneer u vragen hebt over de invulling van deze formulier, kunt u contact opnemen met
de directeur.
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Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)

___________________________
___________________________
___________________________
Roepnaam
___________________________
Andere naam hanteren
Ja/Nee
Zo ja, welke
___________________________
Geslacht
M/V
Geboortedatum (dd-mm-jj)
___________________________
Geboorteplaats
___________________________
Sofinummer / BSN*
___________________________
Onderwijsnummer
___________________________
Gezindte
___________________________
Eerste nationaliteit
___________________________
Tweede nationaliteit
___________________________
Culturele achtergrond (land) ___________________________
Land van herkomst (tbv cfi) ___________________________
Datum in Nederland
___________________________
Land van herkomst vader
___________________________
Land van herkomst moeder ___________________________
VVE deelname
Ja/Nee
Naam VVE programma
___________________________
Is ingeschreven geweest
bij een andere school
Ja/Nee
Indien afkomstig van een andere school

Naam school van herkomst ___________________________
Plaats school van herkomst ___________________________
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj) ___________________________
Zorgverzekering
___________________________
Polisnr. Zorgverzekering
___________________________
Huisarts
___________________________
Noodnummer
___________________________

Algemene toelichting
Ondergetekende verzoekt middels het
invullen van dit inschrijfformulier toelating
van de vermelde leerling op de Schalmei
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen
vertrouwelijk worden behandeld en zijn
alleen ter inzage voor:

De directie van de school en het
bestuur

De inspectie van het
basisonderwijs

De rijksaccountant van het
ministerie van OCW
*Toelichting Sofinummer / BSN
Sofinummer, Burgerservicenummer en
onderwijsnummer zijn meestal dezelfde
nummers. Het nummer van uw kind kunt
op een aantal documenten vinden:

Het paspoort of het
identiteitsbewijs van uw kind;

Het uitschrijvingsbewijs van de
vorige school van uw kind;

Het geboorte bewijs van uw
kind;

Een afschrift van de
persoonslijst die de gemeente
bij de geboorte van uw kind
heeft verstrekt.
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie (GBA)
aan te vragen. De zorgpas kan niet
gebruikt worden voor inschrijving van uw
kind, want dit document wordt niet door
de overheid uitgegeven.
Let op: neem een document met het BSN
mee of voeg een kopie toe aan dit
formulier.
** Toelichting onderwijsgegevens
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat
de opleidingsgegevens worden
gecontroleerd.
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Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam
________________________
Voorletters
________________________
Geslacht
M/V
Relatie tot kind
Vader / Moeder / ……
Geboortedatum
________________________
Geboorteplaats
________________________
Beroep
________________________
Hoogst genoten
opleiding /diploma** ________________________
Diploma behaald
Ja/Nee
Indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding _______________
Naam van de school waar
diploma behaald is _________________________
Jaar waarin diploma behaald is _________________
Werkzaam bij bedrijf _________________________
Telefoon werk
_________________________
Telefoon mobiel
_________________________
Burgerlijke staat
_________________________

Achternaam
________________________
Voorletters
________________________
Geslacht
M/V
Relatie tot kind
Vader / Moeder / ……
Geboortedatum
________________________
Geboorteplaats
________________________
Beroep
________________________
Hoogst genoten
opleiding /diploma** ________________________
Diploma behaald
Ja/Nee
Indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding _______________
Naam van de school waar
diploma behaald is _________________________
Jaar waarin diploma behaald is _________________
Werkzaam bij bedrijf _________________________
Telefoon werk
_________________________
Telefoon mobiel
_________________________
Burgerlijke staat
_________________________

Straat en huisnummer________________________
Postcode
_________________________
Plaats
_________________________
Telefoon thuis
_________________________
Telefoon thuis geheim
Ja/ Nee
E-mail
_________________________
In te vullen door de school
o basisonderwijs of (v)so-zmlk
o lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
o overig vo en hoger

Straat en huisnummer________________________
Postcode
_________________________
Plaats
_________________________
Telefoon thuis
_________________________
Telefoon thuis geheim
Ja/ Nee
E-mail
_________________________
In te vullen door de school
o basisonderwijs of (v)so-zmlk
o lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
o overig vo en hoger

Ondertekening

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1
Handtekening
Datum

Naar waarheid ingevuld

_________________________
_________________________
_________________________

Naam verzorger 2
Handtekening
Datum

_________________________
_________________________
_________________________

CBS De Schalmei - Noordwend 2 8314AJ Bant - 0527-261558 - de.schalmei@scpo-nop.nl

CBS De Schalmei
‘Je mag zijn wie je bent en gebruikmaken van je talent.’

Gezinssituatie
Broertjes / Zusjes
Naam
________________
________________
________________
________________
________________

Geboortedatum
________________
________________
________________
________________
________________

M/V
_____
_____
_____
_____
_____

Voor onderstaande dienen wij uw toestemming te vragen:
Ouder geeft :
o Wel / Geen toestemming tot vermelding adres en telefoonnummer in;
gegevensboekje (Dit boekje krijgt elk gezin om klasgenoten te kunnen bellen);
o Wel / Geen toestemming voor deelname periodieke luizencontrole;
o Wel / Geen toestemming voor het vragen overdracht gegevens aan de
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere instelling, wel school van herkomst;
o Wel / Geen toestemming voor het plaatsen van een foto van leerling op de website;
o Wel / Geen toestemming voor het lid maken van de Flevomeerbibliotheek in
Emmeloord. (Met het lidmaatschap kunnen ook boeken uit de schoolbibliotheek
worden geleend.)
o Mijn kind is al lid van de bibliotheek.
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Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum ………………………………………………………….. O m / Ov
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..
Bent u de enige ouder? O ja / Onee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………………………………………..
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch
bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..
Handtekening ……………………………..
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Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: (lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger …………………………….
Datum ……………………………..

Handtekening ……………………………..
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Doorlopende machtiging SEPA
Incassant:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

CBS De Schalmei
Noordwend 2
8314 AJ Bant
___________________ (om te vullen door de school)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CBS De Schalmei om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens:
o Ouderbijdrage
o Schoolreis
o Schoolkamp
o Broodschool
En uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van CBS De Schalmei. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)
Plaats en datum
Naam (kind)eren
Handtekening

:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
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