INTERESSE FORMULIER NIEUWE LEERLINGEN
Leerlinggegevens
Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………...
(de naam waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente)

Voornamen (voluit): ………………………………………………………………………………………………………..
Roepnaam: …………………………………………………………………Geboortedatum: ……………………………
BSN-nummer: ………………………………………………………………□ Jongen □ Meisje
(verplicht in te vullen)

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
(het adres waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente)

Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer thuis: …………………………………….. Telefoonnummer nood: ……………………………………
Geboorteplaats: ………………………………………………Geboorteland: ……………………………………………..
Nationaliteit: …………………………………………………
Vooraanmelding voor:

□ kleuterklas
□ klas 1 - 6

Locatievoorkeur, graag nummeren op volgorde van voorkeur (1 = eerste voorkeur, 3 = laatste voorkeur)
□ Kennemerland (Weltevredenstraat 9)
□ Kleverpark (Wouwermanstraat 49a)
□ Korte Verspronckweg
De schoolleiding zal haar uiterste best doen om uw voorkeur te honoreren, maar bij onevenredige verdeling van de
kinderen houdt de schoolleiding het recht om de beslissing te nemen over de plaatsing.
Wordt de leerling tevens bij een andere basisschool aangemeld? □ ja □ nee □ misschien
Zo ja, welke basisschool: ………………………………………………………………………………………….
Naar welke school gaat uw voorkeur uit: …………………………………………………………………………
Tussentijdse aanmelding voor: □ kleuterklas □ 1e klas □ 2e klas

□ 3e klas

□ 4e klas

□ 5e klas

□ 6e klas

Naam, adres en telefoonnr. huidige school: …………………………………………………………………….
Klas en leerkracht huidige school: ………………………………………………………………………………

Gezinssituatie:
Zijn er nog andere kinderen die tot het gezin behoren?
Naam:

leeftijd:

jongen/meisje

school

………………………………………

……………

………………………

…………………………………………………..

………………………………………

……………

………………………

……………………………………………………

………………………………………

……………

………………………

…………………………………………………..

z.o.z.

Gegevens huisarts:
Naam: ……………………………………………… Telefoonnummer: …………………………………………………

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) waar de leerling bij staat ingeschreven
1.

Officiële naam: ……………………………………………………………………………….. □ man □ vrouw
Voorletter(s): ……………………………………………….. Geboortedatum: ………………………………….
□ vader

□ moeder

□ stiefouder

□ pleegouders

□ anders, nl. …………………………………………

Geboorteland: ………………………………… Nationaliteit: …………………………………………………..
□ ja

Wettelijke voogdij over de leerling?

□ nee

Hoogst genoten opleiding:………………………

E-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………..
2.

Officiële naam: ……………………………………………………………………………….. □ man

□ vrouw

Voorletter(s): ……………………………………………….. Geboortedatum: ………………………………….
□ vader

□ moeder

□ stiefouder

□ pleegouders □ anders, nl. …………………………………………

Geboorteland: ………………………………… Nationaliteit: …………………………………………………..
Wettelijke voogdij over de leerling?

□ ja

□ nee

Hoogst genoten opleiding: ……………………..

E-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………..
Indien u een tweede adres op de klassenlijst wilt laten vermelden, dient u bij aanname contact op te nemen met de administratie.

Waarom keuze voor vrijeschool onderwijs?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Algemene (gezins) omstandigheden (indien te weinig schrijfruimte, s.v.p. aparte bijlage bijvoegen)
1.

Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind op school?
(ouder overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Heeft uw kind een handicap of aangeboren afwijking, of ooit een ernstige ziekte of ongeluk gehad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Zijn er andere bijzonderheden waarvan u vindt dat het nodig is dat de school hiervan op de hoogte is?
(bijvoorbeeld dyslexie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening
Datum: ……………………………………….. Handtekening ouder/verzorger: ……………………………
Voor vragen zijn wij te bereiken via info@vskennemerland.nl of info@vskleverpark.nl

Formulier terugsturen naar: Vrije School Kennemerland, Postbus 2161, 2002 CD HAARLEM
z.o.z.

