Verzoek tot inschrijving van uw kind
Beste ouder/verzorger,
U wilt uw kind laten inschrijven als leerling van basisschool de Komeet.
Dan hebben we informatie van u nodig. We kunnen uw kind inschrijven met de
gegevens op de volgende pagina’s. Het is voor ons fijn als u een leesbaar handschrift
gebruikt.
Om zo goed mogelijk onderwijs te bieden, vragen we u om relevante informatie te
verstrekken. Daarmee kunnen we de beste start maken op basisschool de Komeet.
We stellen een gesprek op school zeer op prijs, vooral om een goede basis te leggen
voor onze samenwerking als partners in de opvoeding van uw kind.
De ingevulde gegevens levert u op school in. Zodra wij weten of we onderwijs aan
uw kind kunnen bieden, krijgt u een bevestiging van de inschrijving van uw kind.
Heeft u vragen over de inschrijving? Neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Joris van Winssen
Directeur
Basisschool de Komeet
Broeksingel 88
6581 HB Malden
Website: www.dekomeetmalden.nl
E-mail: directie@dekomeetmalden.nl

Basisschool de Komeet
Broeksingel 88
6581 HB Malden

024 357 31 82
directie@dekomeetmalden.nl
www.dekomeetmalden.nl

Verzoek tot inschrijving van uw kind
Versie 01-03-2018
Pagina 1 van 5

Persoonsgegevens van uw kind

Vroeg- en voorschoolse educatie

Achternaam

VVE programma

Voorvoegsel

Kinderdagverblijf

Voornamen

Peuterspeelzaal

Roepnaam

Eerder bezochte (basis)school

Geslacht

M

ja

nee

School van
herkomst

V

Geboortedatum

Aanmelding op de Komeet

Geboorteplaats

Datum
aanmelding

BSN
Opleiding verzorger 1

Opleiding verzorger 2

basisonderwijs of (v)so-zmlk
lbo/vbo pro of bbl/kbl
overig vo en hoger
onbekend / n.v.t.
basisonderwijs of (v)so-zmlk
lbo/vbo pro of bbl/kbl
overig vo en hoger
onbekend / n.v.t.

Geloof
Land van herkomst

Kind:
Verzorger 1:
Verzorger 2:

Datum in Nederland
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Andere naam
hanteren dan officiële
naam

Broers / zussen
Roepnaam

Achternaam

geboortedatum
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Persoonsgegevens verzorger 1

Persoonsgegevens verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorvoegsel
Roepnaam
Voorletter(s)
Aanhef

Voorvoegsel
Roepnaam
Voorletter(s)
Aanhef

Dhr.

Relatie tot
leerling

vader
adoptieouder
verzorgend voogd

Relatie tot leerling

Dhr.

Mevr.

vader
adoptieouder
verzorgend voogd

moeder
pleegouder
verzorger

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Beroep
Telefoonnummer

Burgerlijke staat

Mevr.

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Beroep
Telefoonnummer
gehuwd
ger. partnerschap
ongehuwd samenwonend
ongehuwd alleenstaand
gescheiden
ontbonden ger. partnerschap
weduwe/weduwnaar

Burgerlijke staat

gehuwd
ger. partnerschap
ongehuwd samenwonend
ongehuwd alleenstaand
gescheiden
ontbonden ger. partnerschap
weduwe/weduwnaar

E-mail

E-mail

Adresgegevens

Gezinsgegevens

Land

Totaal aantal kinderen in het gezin

Postcode

Plaats in de kinderrij

Huisnummer

Thuistaal

Straat

Huisarts

Plaats

Noodnummernaam

Gemeente

Noodnummer

Geheim adres

ja

nee

Telefoonnummer
Waarop de school u
kan bereiken.

Geheim nummer

moeder
pleegouder
verzorger

ja

nee

Noodnummer
omschrijving

Gezinsgegevens
die van belang
zijn voor de
school om te
weten
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Medische informatie
Huisarts
Tandarts
Medicijngebruik

Eventueel diagnose + behandeling

Naam:

Diagnose

Telefoon:
Naam:

Gediagnosticeerd
door + datum

Telefoon:
ja

nee

ja

nee

Behandeling of
begeleiding
Door welke
instelling +
contactpersoon

Welk
medicijngebruik
Allergie
De stoffen, de
verschijnselen en
hoe door school te
handelen

ja

nee

Medische info die
van belang is voor
de school om te
weten

Identiteitsbewijs
Identiteitsbewijs van het kind.
Bij dit inschrijfformulier dient u een kopie van één van
de genoemde documenten (van het kind) in te leveren

Kopie bijgesloten van:
kennisgeving Burgerservicenummer
kopie eigen paspoort/identiteitskaart leerling
uittreksel van de gemeentelijke
basisadministratie (met vermelding BSN)

Sinds 1 januari 2015 zijn scholen verplicht het standaardformulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’
van het ministerie van OCW te gebruiken voor het bepalen van het ‘gewicht’ van een leerling. Wij vragen u dan
ook om het formulier op de volgende bladzijde volledig in te vullen. Indien u in het buitenland een opleiding heeft
genoten, dan vragen wij u om aan de directie het daarvoor beschikbare formulier op te vragen.
Basisschool de Komeet reikt aan ouders/verzorgers een
lijst uit met daarop de adresgegevens en
akkoord met opnemen van gegevens in deze lijst
telefoonnummers van alle kinderen in de klas. Hierdoor
kunnen kinderen makkelijker met elkaar afspreken.

Ondertekening door ouders ouders / verzorgers
Ondergetekende(n) verklaren dat de verstrekte gegevens juist zijn én:
- zij basisschool de Komeet toestemming verlenen om relevante informatie in te winnen bij
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de huidige school (indien van toepassing)
- zij bij wijziging van contactgegevens de school informeren via administratie@dekomeetmalden.nl
- zij handelen volgens de gedragscode, die is opgenomen als bijlage bij dit inschrijfformulier
Ondergetekende(n) verzoeken de school tot het bieden van onderwijs aan hun kind.
Datum
Plaats
Handtekening ouders / verzorger 1
Handtekening ouders / verzorger 2

Basisschool de Komeet
Broeksingel 88
6581 HB Malden

024 357 31 82
directie@dekomeetmalden.nl
www.dekomeetmalden.nl

Verzoek tot inschrijving van uw kind
Versie 01-03-2018
Pagina 4 van 5

Verklaring van basisschool de Komeet
Basisschool de Komeet is een reguliere basisschool. Is basisschool de Komeet de beste basisschool voor uw kind?
Meestal wel, maar sommige kinderen hebben veel, extra ondersteuning nodig bij het leren op school. Basisschool
de Komeet heeft hier mogelijkheden voor, maar deze zijn beperkt als reguliere basisschool. Indien de basisschool
twijfelt of zij de extra ondersteuning kan bieden aan uw kind, zal de school dit aan de ouders/verzorgers kenbaar
maken. Bij weigering van inschrijving helpen we ouders/verzorgers bij het vinden van een andere school die dan
beter past bij uw zoon/dochter.

In te vullen door de directie
Het kind wordt ingeschreven als leerling
bij basisschool de Komeet

ja

nee

Datum van beslissing tot inschrijving
Naam directeur
Handtekening
Datum en paraaf administratieve
verwerking in Parnassys
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Bijlage 1 Ouderverklaring voor 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

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

m/

v

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ........................................................................................
Bent u de enige ouder?

ja /

nee (Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)

Datum eerste schooldag leerling (wordt ingevuld door school: ……… - ……… - …………)

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)
Voornamen en 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

O

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk

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.
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 eerste ouder/verzorger ..........................................................................................................................
Datum

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

Handtekening

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

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)
Voornamen en 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

O

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk

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.
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 tweede ouder/verzorger ..........................................................................................................................
Datum

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

Handtekening

............................................................................................................................
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Tot slot…(om zelf te bewaren)
Starten als nieuwe leerling in groep 1
Uw kind kan naar school vanaf de vierde verjaardag. Vanaf het moment dat het kind drie
jaar en tien maanden oud is, kan uw kind vijf keer komen wennen op school. De
groepsleerkracht benadert u voor afspraken. Het startmoment voor kinderen die na 30
april vier jaar worden, wordt per kind met de ouders/verzorgers besproken. In verband
met relatief grotere groepen 1 en 1/2 aan het einde van het schooljaar en het grote aantal
activiteiten in die periode, starten zij, in overleg met de ouders, vaak na de
zomervakantie.
Aanvullende gegevens verstrekken aan school
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u nog aanvullende gegevens van de peuterspeelzaal,
het kinderdagverblijf of een vorige basisschool aan onze school verstrekt. Ook wanneer u
deze gegevens ontvangt na inschrijving of instroom van uw zoon/dochter, verzoeken wij u
dit aan de groepsleerkracht te geven. Zo zorgen we samen voor een goede start op onze
basisschool.
E-mailadres voor klassenouder
Alle e-mailadressen van de ouders van de kinderen in een klas worden verstrekt aan de
klassenouder. Deze kan zo eenvoudig contact leggen met andere ouders van dezelfde klas
t.b.v. klassenactiviteiten waarbij om hulp gevraagd wordt.
Privacy en basisschool de Komeet
Iedere ouder heeft het recht op inzage van gegevens in het deel van de
leerlingadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft. Hiervoor dient u een afspraak
te maken met de groepsleerkracht of met de directie. De school gebruikt uw
persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten: het bieden van
onderwijs aan uw kind. Uw gegevens worden niet gebruikt om u bijvoorbeeld reclame toe
te zenden. De school gebruikt uw gegevens dus niet voor andere doeleinden dan onderwijs
en opvoeding. In die gevallen waar naleving van de wet dit vraagt, verstrekt de school
gegevens aan derden (zoals voor bekostiging van onderwijs).
Plaatsing van uw kind in een groep en bij een leerkracht
De school beslist in welke groep en bij welke leerkracht uw kind wordt geplaatst. De
grootte van een groep is niet gemaximeerd. Binnen de wettelijke kaders en met de
toegekende bekostiging vanuit de overheid realiseren we ieder jaar het meest optimale
onderwijs. De toewijzing van leerkrachten aan een groep is een taak en
verantwoordelijkheid van de school. Zodra we weten in welke groep en bij welke
leerkracht uw kind geplaatst wordt, informeren we u daarover.
Foto’s en video’s op school
Op basisschool de Komeet worden door ons foto’s en video’s gemaakt tijdens activiteiten.
Na selectie plaatsen wij foto’s en video’s op onze website. Foto’s gebruiken we ook in
onze schoolgids. Video’s gebruiken we als weergave van een project binnen de school of op
de website van de school. Daarnaast gebruiken we video-interactie-begeleiding voor
scholing van onze leerkrachten. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat er foto’s en
video’s van uw kind worden gemaakt en gepubliceerd voor schooldoeleinden (zoals de
schoolgids en de website) moet u dit kenbaar maken aan de school.
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Bijlage (ook om zelf te bewaren):
Gedragscode samenwerking ouders/verzorgers en school
Bij inschrijving van uw kind op basisschool de Komeet gaat u met school een langdurige,
gelijkwaardige samenwerking aan. We zijn partners in de opvoeding van uw kind, onze
leerling. Onderwijs is een onderdeel van opvoeding. We willen graag een succesvolle
samenwerking tegemoet gaan. Daarom vinden wij het belangrijk om een gedragscode met
u overeen te komen. Door het indienen van uw verzoek tot inschrijving onderschrijft u de
onderstaande gedragscode.
Wat kunt u van basisschool de Komeet verwachten?
1) Gewoon goed onderwijs dat voldoet aan de wettelijke kaders van de rijksoverheid,
2) Oprechte betrokkenheid van onze professionals bij de leerprocessen van uw kind,
3) Informatie over de vorderingen van uw kind op onze school, bijvoorbeeld in
rapporten en tijdens gesprekken over de vorderingen,
4) ‘Tips voor thuis’ om het leerproces van uw kind te bevorderen.

Wat verwacht basisschool de Komeet van ouders/verzorgers?
1) Positieve betrokkenheid van u bij het leerproces van uw kind op onze school.
Als voorbeeld door aan uw kind te vragen: “Wat heb je vandaag geleerd op school?”
2) Respect voor en vriendelijke benadering van de professionals op onze school,
3) Enige hulp bij activiteiten (dat wordt zeer gewaardeerd),
4) Wij horen graag van u waar u tevreden over bent en waar u mogelijkheden ziet tot
verbetering.
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