INSCHRIJFFORMULIER 2019-2020
Dit inschrijfformulier bestaat uit 3 pagina’s en dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Alleen
volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren plus bijbehorende bijlagen (zoals hieronder
aangegeven) worden in behandeling genomen.
Bij het inschrijven is nodig:
dit formulier volledig ingevuld en ondertekend
uitdraai ELKK / OT of vergelijkbaar document betreffende het advies van de basisschool
indien van toepassing: dyslexie / dyscalculieverklaring
indien van toepassing: kopie diagnose AD(H)D / autistisch spectrum / Gilles de la Tourette etc.
indien leerling korter dan 2 jaar in Nederland is en de buitenlandse nationaliteit heeft, dan dient er een
kopie uittreksel BRP of verblijfpas bijgevoegd te worden.

Wettig identiteitsbewijs:
Wij zouden het op prijs stellen als u (op vrijwillige basis) een kopie van een wettig identiteitsbewijs
(paspoort/identiteitskaart) van de leerling bij dit inschrijfformulier zou willen bijvoegen. Dit ter controle van de
juiste tenaamstelling ten behoeve van het uiteindelijk te behalen diploma.
NB: Dit is niet verplicht.

Gegevens van de leerling
Achternaam ______________________________ BSN-nummer _________________________________
Voornamen voluit__________________________ ____________________________________________
Roepnaam _______________________________ Geslacht

man / vrouw

Geboortedatum ___________________________ Geboorteplaats________________________________
Geboortegemeente ________________________ Godsdienst ___________________________________
Geboorteland _____________________________ Nationaliteit __________________________________
In Nederland sinds_________________________
Postcode ________________________________ Woonplaats __________________________________
Straat ___________________________________ Huisnummer __________________________________
Telefoon thuis _____________/ 06- ___________ E-mailadres __________________________________

Gegevens van de 1e ouder / voogd / verzorger (ouder waar de leerling woont)
Achternaam ______________________________ Tussenvoegsel ________________________________
Voorletters ____________ Geboorteland_____________________ Nationaliteit ______________________
Geslacht

vrouw / man

relatie tot de leerling

ouder / voogd / verzorger

Postcode ________________________________ Woonplaats __________________________________
Straat ___________________________________ Huisnummer __________________________________
Huistelefoon______________________________ Mobiel nummer _______________________________
E-mailadres ___________________________________________________________________________
Alle schoolpost wordt verstuurd naar het adres of e-mailadres van ouder 1.

Den Uyllaan 4, 1421 NK UITHOORN

telefoon 0297 – 56 31 92

info@thamen.nl

Gegevens van de 2e ouder / voogd / verzorger
Achternaam ______________________________ Tussenvoegsel ________________________________
Voorletters ____________ Geboorteland_____________________ Nationaliteit ______________________
Geslacht

vrouw / man

relatie tot de leerling

ouder / voogd / verzorger

Telefoon_________________________________ Mobiel nummer _______________________________
E-mailadres indien ouder 2 onze correspondentie ook wil ontvangen _______________________________
(Bij een gescheiden woonsituatie is ons uitgangspunt dat ouders elkaar informeren over schoolse zaken)

Adres indien dit afwijkt van ouder 1:
Postcode ________________________________ Woonplaats ___________________________________
Straat ___________________________________ Huisnummer __________________________________
Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang zijn voor de school:

□ ouders gescheiden
□ moeder / vader overleden
□ anders:

Gegevens vooropleiding
Basisonderwijs t/m groep _____________________ Speciaal basisonderwijs t/m groep _________________
Is de leerling blijven zitten op de basisschool?

□ Ja

□ Nee

Zo ja, in welke groep ______________________________
Voortgezet onderwijs t/m leerjaar _____________
Naam huidige school ____________________________________________________________________
Straat ___________________________________ Nr. _________________________________________
Postcode/plaats ___________________________ Telefoon _____________________________________
Groepsleerkracht / mentor ________________________________________________________________

Overige gegevens
Huisartsenpraktijk _________________________ Naam huisarts ________________________________
Plaats___________________________________
Wordt de leerling in het functioneren beperkt door b.v.

Is er een dyslexie- / dyscalculieverklaring aanwezig?
Zo ja, dan een kopie voor de school aanleveren.

□ dyslexie/dyscalculie □ niet van toepassing
□ een allergie
□ een handicap
□ chronische ziekte
□ psychische klachten
□ anders, namelijk _____________________
□ ja □ nee

Zij-instroom: Gewenste leerjaar, leerweg en eventuele afdeling
Reden van gewenste overstap: ____________________________________________________________

leerjaar:

□1

□2

Leerjaar:

□3

□4

□ Basis

□ Kader

□ Mavo

□ MAVO
□ Basis- / □ Kader beroepsgerichte leerweg

□ MOBT (Mobiliteit en Transport)
□ PIE (Produceren, Installeren en Energie)
□ DVPR (Dienstverlening en Producten)

Hierbij verklaar ik dat:
1. ik akkoord ga met de doelstelling van de school
2. ik mij houd aan de Kernprocedure en mijn kind uitsluitend aanmeld op Thamen
3. ik een kopie van het advies van de basisschool heb bijgevoegd
4. ik geef Thamen toestemming tot uitwisseling van relevante informatie over mijn kind met de school van herkomst en,
indien van toepassing, met de leden van het zorg adviesteam in school
5. ik de basisschool van mijn kind toestemming geef om de testuitslag van de eindtoets groep 8 (Cito, Iep, Route 8), indien
aanwezig het ruwe score formulier van de NIO toets, aan Thamen te doen toekomen
6. dit formulier naar waarheid en volledigheid is ingevuld.

Plaats: __________________________________ Datum: ______________________________________
Handtekening ouder / voogd / verzorger:_____________________________________________________

IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL:
Behandeld door:

________________________ Datum: _____________________________________

Opmerkingen/wensen ouders: _____________________________________________________________

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Op onze school laten wij met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Er worden foto’s/filmpjes
gemaakt bij diverse activiteiten. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk
handelen wij hierin zorgvuldig en plaatsen wij geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. Wij vinden het belangrijk, ook vanuit de wettelijke verplichting, om uw toestemming
te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Hieronder vragen wij u aan te geven of wij beeldmateriaal van uw zoon/dochter mogen gebruiken.
Toestemming intrekken U kunt altijd de door u gegeven toestemming intrekken door een e-mail te
sturen aan: info@thamen.nl

==================================================================================

Publicatie beeldmateriaal
Kruis aan in welke publicaties wij beeldmateriaal van uw zoon/dochter mogen gebruiken:

□ 1. in een schoolbrochure of flyer
□ 2. op de website van de school
□ 3. op onze social media accounts (Facebook, Instagram, Twitter)
□ 4. in de digitale schoolgids
□ 5. Ik geef geen toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal van mijn zoon/dochter.

Plaats: __________________________________ Datum: ______________________________________
Handtekening ouder / voogd / verzorger:_____________________________________________________

