INFORMATIE VOORAF: De school is één van de scholen van de Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs. Zie voor
informatie over de andere scholen: www.deltadebilt.nl. Door het invullen, ondertekenen en bij de directeur van de school inleveren
van dit aanmeldingsformulier geeft u als ouder(s) te kennen, dat u uw zoon of dochter als leerling op onze school geplaatst wilt zien.
Aan het inleveren van dit formulier kunt u geen recht op plaatsing van uw kind als leerling van de school ontlenen. Over plaatsing
beslist de directeur van de school, op basis van het toelatingsbeleid. Op de achterzijde (onderaan) kunt u lezen van welke aard de
beslissing van de directeur kan zijn. U ontvangt over de beslissing zo spoedig mogelijk na inlevering van dit aanmeldingsformulier
bericht via het kantoor van de Stichting Delta De Bilt. U mag uw zoon of dochter op meerdere scholen aanmelden, maar u moet
minimaal een jaar voordat uw kind op school begint een keuze maken en deze keuze doorgeven aan de betreffende schooldirecteur.
Maakt u geen keuze, dan zal het bestuur van Stichting Delta De Bilt deze keuze maken.

1. GEGEVENS VAN DE LEERLING
Achternaam:

Evt. voorvoegsel:

Alle voornamen:

Roepnaam:

Adres/huisnr.:

Geslacht:

Postcode/woonplaats:

Telefoon

Geboortedatum:

Tel.nr. geheim:

Geboorteplaats:

BSN:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Naam huisarts:

Tel. huisarts:

jongen/meisje
Ja/nee

2. BEREIKBAARHEID IN NOODGEVALLEN
Hier kunt u de namen en telefoonnummers noteren van degenen die we in noodgevallen bij onbereikbaarheid van de ouder(s)
moeten waarschuwen.
1e naam:

Telefoon:

e

2 naam:

Telefoon:

3. GEGEVENS VAN DE OUDER(S)
S.v.p. invullen wat van toepassing is. Het adres en de woonplaats van de ouder(s) vult u alleen in als deze afwijken van die
van de leerling.

Gegevens vader

Gegevens moeder

Roep- en achternaam:

Roep- en achternaam:

Adres/huisnummer:

Adres/huisnummer:

PC + woonplaats:

PC + woonplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Opleiding:

Opleiding:

Beroep:

Beroep:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

06 nummer

06 nummer

E-mailadres

E-mailadres
Ook de achterzijde invullen en daar ondertekenen, s.v.p.
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4. GEVRAAGDE PLAATSING
Plaatsing wordt gevraagd in groep:

_____

Verwachte eerste schooldag:

_____.._____.._________

5. ANDERE KINDEREN IN HET GEZIN
Roepnamen en geboortedata: ___________________________________________________________________________

6. PEUTERSPEELZAAL/KINDERDAGVERBLIJF
S.v.p. alleen invullen als uw kind op het moment van aanmelden op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit.
Naam en adres: ______________________________________________________________________________

7. VORIGE BASISSCHOOL
S.v.p. alleen invullen als uw kind op het moment van invullen nog op een andere basisschool zit:
Naam andere basisschool

:

Adres

:

Plaats

:

Telefoonnummer

:

8. EVT. KEUZE VOOR OF AANMELDING BIJ EEN ANDERE BASISSCHOOL
S.v.p. aankruisen/invullen wat voor u van toepassing is.
 Als er geen plaats is of als mijn kind op de wachtlijst komt te staan, kom ik in beginsel graag in aanmerking voor
plaatsing van mijn kind op een andere school van de Stichting Delta De Bilt. Neem daarvoor s.v.p. contact met mij op.
 Ik heb mijn kind ook bij een andere basisschool aangemeld. Naam van de school: ___________________________

9. ONDERTEKENING
Hierbij verklaart de heer / mevrouw __________________________________________________________
dat hij/zij bevoegd is de leerling aan te melden, dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie op de voorzijde van dit
aanmeldingsformulier en dat hij/zij alle gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid heeft ingevuld.
Plaats:

____________________ Datum ________________ Handtekening:

Na ondertekening dit formulier s.v.p. inleveren bij de directeur van de school.

IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR VAN DE SCHOOL: DE BESLISSING OVER DE AANMELDING
Voor de administratie: (aankruisen en invullen wat van toepassing is)







Datum ontvangst aanmeldingsformulier: _________________________________
Alleen ontvangstbevestiging aanmelding sturen; nog geen beslissing over plaatsing (brief 1).
De aangemelde leerling wordt geplaatst en ingeschreven; bevestiging sturen.
Plaatsing in groep ________. (brief 2a of 2b)
De aangemelde leerling wordt voorwaardelijk geplaatst; uitoefening van het recht op plaatsing dient plaats te vinden
uiterlijk op: _______. Daarna vervalt het recht op plaatsing (brief 3)
De aangemelde leerling kan niet worden geplaatst, ook niet op de wachtlijst; melding sturen (brief 4)
De aangemelde leerling wordt op de wachtlijst geplaatst; melding sturen (brief 5)



_________________________________________________________________________



Administratieve afhandeling van de beslissing van de directeur door het Kantoor van de Stichting Delta De Bilt:
Bericht aan de ouders verzonden d.d. ________________________________
Behandeld door: Ankie/Petra/______________________________
Het origineel van dit formulier blijft in de schooladministratie bewaard; er gaat een kopie naar het kantoor.
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