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Persoonlijke gegevens van uw kind
Achternaam kind:
Roepnaam:
Voornaam (voluit):
Geslacht:
 jongen
 meisje
Geboortedatum (voluit, bijv. 28 augustus 1999):
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Plaats van uw kind in het gezin: 1e 2e 3e
Godsdienst/levensovertuiging:
BSN nummer van uw kind (sofi-nummer):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobielnr.:
vader:
E-mail:

4e

5e

6e kind (graag omcirkelen)

 geheim
moeder:

Bij afwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobielnr.:
Relatie tot uw kind:

Indien uw kind afkomstig is van een andere school
Naam school:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Brinnummer:
Afkomstig uit groep:
Uw kind werkt op eigen niveau op de volgende vakgebieden:
(om een duidelijk beeld van uw kind te krijgen vraagt o.b.s. Buitenvree een onderwijskundig rapport op bij de
uitschrijvende school)
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Schoolloopbaan
Periode
Kinderdagverblijf:
Peuterspeelzaal:
Basisschool:

____-____
____-____
Schooljaar
____-____
____-____
____-____

Naam en plaats

Groep
____
____
____

Opmerkingen:

Medische gegevens
Naam van de huisarts:
Telefoonnr.:
Adres:
Woonplaats:
Is uw kind ingeënt?
 ja  nee
Medicijngebruik/diëten:
Allergieën:
Is uw kind zindelijk?
 ja  nee
Is uw kind onder behandeling van een arts?
 ja  nee
Zo ja, welke? (bijv. kinderarts)
Krijgt uw kind begeleiding van bijv. een logopedist/fysiotherapeut/RIAGG of anders?
 ja  nee
Zo ja, van wie?
Opmerkingen of medische bijzonderheden die van belang zijn voor de school:

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Onderstaande vragen moet o.b.s. Buitenvree stellen van het ministerie van O.C.&W. De school krijgt
een vast bedrag per leerling van de overheid. Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding van de ouders.

Voorletters en naam vader/voogd of verzorger:
Geboorteland:
Bent u na de basisschool of het speciaal basisonderwijs of het voortgezet speciaal
onderwijs-zmlk nog naar school gegaan?
 ja  nee
Zo ja, welke opleidingen heeft u gevolgd? (graag aankruisen)
Praktijkonderwijs
L.T.S.



VBO

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
Mavo

vwo Atheneum

KMBO

HBO


LBO
L.H.N.O. (huishoudschool)
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
VMBO Gemengde/theoretische leerw.
Havo
vwo Gymnasium
MBO
Universiteit

Heeft u het diploma behaald?
Zo nee, hoeveel jaren heeft u de opleiding gevolgd?
Wat is uw beroep?

 ja










 nee
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Voorletters en naam moeder/voogd of verzorger:
Geboorteland:
Bent u na de basisschool of het speciaal basisonderwijs of het voortgezet speciaal
onderwijs-zmlk nog naar school gegaan?
 ja  nee
Zo ja, welke opleiding heeft u gevolgd? (graag aankruisen)
Praktijkonderwijs
L.T.S.



VBO

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
Mavo

vwo Atheneum

KMBO

HBO


LBO
L.H.N.O. (huishoudschool)
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
VMBO Gemengde/theoretische leerw.
Havo
vwo Gymnasium
MBO
Universiteit

Heeft u het diploma behaald?
Zo nee, hoeveel jaren heeft u de opleiding gevolgd?
Wat is uw beroep?

 ja

Is er sprake van een gebroken/samengesteld gezin?
Is er sprake van een éénoudergezin?

 ja
 ja










 nee
jaren
 nee
 nee

Privacy
De school heeft een website. Heeft u er bezwaar tegen als hier foto’s op staan
waarop uw kind te zien is?
 ja  nee
Heeft u er bezwaar tegen als uw telefoonnummer en adresgegevens verstrekt
worden aan klasgenoten van uw kind?
 ja  nee
Elke maand verschijnt de Nieuwsbrief, waarin allerlei mededelingen over de school
worden gedaan. Deze nieuwsbrief verspreiden we digitaal.
e-mailadres :
Beschikt u niet over e-mail dan ontvangt u een papieren versie.
Op school organiseren we verschillende activiteiten. Bent u bereid te ondersteunen bij
bijvoorbeeld een sportdag, het vervoeren van kinderen, e.d.?
 ja
 nee
Bent u bereid om op den duur zitting te nemen in de OWG of de MR?
 ja
 nee
(zie schoolgids voor verdere informatie)
De heer/mevrouw
verklaart dat de gegevens, vermeld op
dit inschrijfformulier, naar waarheid zijn ingevuld.
Plaats:

Datum:

Handtekening vader/moeder/voogd/verzorger,
Door middel van het ondertekenen geeft u de school de bevoegdheid om gegevens m.b.t.
uw kind te overleggen met derden (b.v. peuterspeelzaal of GGZ).
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Betreft: automatisch incasseren schoolfonds
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van o.b.s. Buitenvree,
Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt o.a. besteed aan de
volgende zaken: Sinterklaasfeest, kerstdiner, schoolfeesten en schoolreisjes. Het
schoolfonds wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OuderWerkGroep.
Jaarlijks wordt er een financieel verslag door de penningmeester gemaakt waarin de
inkomsten en uitgaven worden verantwoord.
Het schoolfonds wordt aan het begin van ieder kwartaal (oktober, januari, april en juli)
door middel van automatische incasso geïnd.
Het schoolfonds voor de groepen 1 t/m 7 bedraagt € 40,- per jaar / € 10,00 per
kwartaal.
Het schoolfonds voor groep 8 bedraagt € 92,- per jaar / € 23,00 per kwartaal. Dit bedrag
is hoger, omdat de kinderen in groep 8 drie dagen op kamp gaan naar Ameland.
Wij vragen u onderaan deze pagina te tekenen voor akkoord. Tevens verzoeken wij u
bijgevoegde groene machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen om zo
toestemming te verlenen voor het incasseren van het schoolfonds.
Wanneer u het bedrag niet wilt of kunt laten incasseren verzoeken wij u dit kenbaar te
maken. Helaas zijn wij dan genoodzaakt om extra administratieve kosten in rekening te
brengen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met
Rolien Meijerink of Cobie Meiringh.
Met vriendelijke groet,
De OuderWerkGroep
De heer/mevrouw
verklaart het schoolfonds, gedurende de basisschoolperiode te willen betalen en zal,
indien mogelijk, toestemming geven voor automatische incasso.

Plaats:

Datum:

Handtekening vader/moeder/voogd/verzorger,
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