
#prf,^Á"
Kindcentrunl

0

sk bas
i I l a il i I t; G tAt Hol rul o tí o t Rt1't J 5

Dt 8ttÍ2(N OiRSCHOI ui tpoilRDa!:r,
?

Inschrijfformulier

Wij wagen u goed op te letten op de spelling van de rnam van het kind. De naam moet preeies zo geschreven zijn
als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijlq omdat de namen in onze administratie daarmee vergeleken worden
in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

We verzoeken u om een kopie toe te voegen van een document waaruit het Burgerservicenummer (voorheen
SOFlnummer) blijkt. Dat kan zijn: document Kenrrisgeving SofinuÍuner van de Belastingdierst, paspoort of
identiteitskaaÍ van het kind, uittreksel Gemeentelijke BasisAdministratie of zorgpas van het kind.

Gegevens van het kind:
Burgerservicenummer

Roepnaam

Voornaam,/dooprnam I

Voornaam/dooprnam 2

Voornaarn/doopnaam 3

Voornaam/doopnaam 4

Voomaam./doopnaam 5

Voorvoegsel (s)

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Postcode

Adres

man / vrouw

Plaatsnaam

Gemeente

geheim nummer? ja / nee

geheim nununer ? ja / nee

Telefoon thuis

Mobiel nummer thuis

Extra Telefoon

E-mail adres thuis

Geboorteplaats

Geboorteland

van:

Nationaliteit

In Nederland sinds

Eén-ouder-gezin ja / nee
Uw kind is in volgorde het

Bijzonderheden in de gezirssituatie

Godsdienst kind

SKOBOS inschrijfformulier, versie I december 20 I 0

l" 2'3'4'5" kind

1:3



Voorschoolse historie
Naam rroorschool 0 peuterspeelzaal ja / nee naam

0 dagopvang ja I nee naam

0 anders ja / nee naam

Geeft u toestemming om gegevens op te wagen?

Medisch e zaken
Huisarts:

Telefoon huisarts

Medicijngebruik kind ja / nee

ja lnee

welke?

Eventuele bijzondere medische informatie

Indicatie I v erwíjzrng speciaal onderwij s

Gegevens van de ouders/verzorgers
ouder/verzorger L ouder/ verzorger 2

man / vrouw man / vrouw

Nederland / buitenland Nederland / buitenland

N.B. opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd

ja / nee

ja / nee

Voornaam

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Relatie tot leerling:

Postcode

Adres * plaatsnaam

Telefoon thuis

Telefoon werk

Mobiel

E-mail

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Opleiding

Opleiding gevoigd in

Beroep

Vluchtelingenstafus

Godsdienst

meisjesnaam bij de moede:

b-v. vader / moeder / voogr

alleen indien afuijkend

alleen indien afuijkend

alleen indien afuijkend

alleen indien afuijkend
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lnschrijving
Datum inschrij vi ng (eerste schooldag)

Naam vorige school **

Adres + plaats vorige school

Telefoon vorige school

Soort school

Is het kind door een instantie onderzocht?

Soort onderzoek

ja I nee

Wordt het kind ambulant begeleid? ja I nee
Geeft u toestemming om de onderzoeksgegevens op te vragen?

Bijzonderheden
ja I nee

Toestemming foto/ video opname
Geeft u toestemming om foto of video opname van het kind te maken
En deze te gebruiken voor de Facebook pagina van de school, het jaarverslag,
schoolgids, advertentie of de website?

ja / nee

ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

**Indien er geen "vorige school" staat ingevui4 dan verklaar ik dat dit kind in de 6 maanden voorafgaand aan deirschrijving niet ingeschreven stond op een andere basisschool.

Plaats en datum

Handtekening ouder / verzorgerl voogd
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leertinggewicht:
rn te vullen door de ouder(s)/ verzorgerís): ouderverklarÍng
opleiding in Nederland

Deel 1: Gegevens leerling

Achternaam:
Voorna(a)m(en )

Geboortedatum O'" z o
Burg erservicen u m mer (sofinummer; onderwijsnu mmer) Íeerling

Bent u de enige ouder? O :" ) O n"u
(Jndien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder

Geboortedatum ouder/verzorger

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.

Categorie
O f - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwÍjs

- (v)so-zmlk

OZ - praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kader:beroepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:

lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en àdmínistratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)

- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavor vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg. havo, vwo

O:- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schooloplêiding in hef 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 voorkomi oí als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.3O uur tot 12.00 uur en van 13.O0 uur tot 17.00 uur via teÍefoonnummer: 079 - 323 23 33.

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
Ieerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

lJaam van ouder/verzorger

Datum

Ïàlt.j teke ning



Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger

voorietteÍs en achternaam (indien gehu*d, eigen oí oorspronkelijke achternàam) ouder

Geboortedatum ouder /v erzorger

Kruis alÍe opleiding(en) aan díe u heeft gevorgd, ook de opreidingen die u níet heeft afgerond

Categoríe

Ot (specíaal) basisond ervrijs/laqer onderwijs
(v)so-zmlk

praktukonderuUs/ LWOO

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:
(lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager econornisch
en adminastratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo. vmbo gemengde leerweg. vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in eeo andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het tlasisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo.theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

Oz

O:-

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
líjst voorkomt of als u twíjfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8-30 uur tot 12-00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: O7g - 323 23 33.

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld- Ik ga errnee akkootd dat deze informatie wordt opgenomen in de
Ieerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naamvanouder/vetzorger ....-.-...a,..--.._.r.i,._,,.:...

Datum

HandtekenÍng
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Bijtage 1

(1 december 2010)

Gebruik van persoontijke informatie ten behoeve van
onderwijs- en onderwijsgerelateerde activiteiten

Het registreren en verspreiden van persoonlijke informatie tijdens schoolactiviteiten, is in
deze tijd niet meer weg te denken.
Via groepsfoto's, tijdens schoolprojecten, website, schoolkrant, activiteiten zoals sportdagen,
uitstapjes, wordt persoonlijke informatie van uw kind door middei van foto of video mogelijk
onbedoeld vastgelegd en verspreid.
Ook met klassenlijsten, verspreid naar ouders van de kinderen uit de betreffende klas, wordt
informatie zoals adres, telefoon en mogelijk geboortedatum zichtbaar gemaakt.

Omdat niet alle gebruik van persoonlijke informatie in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens is beschreven, waagt de directeur van de basisschool aan u toestemming
voor het gebruik van deze informatie van uw kind en wel ten behoeve van het onderwijs en
activiteiten, die met dat onderwijs te maken hebben.

Indien er opnames en/of foto's gemaakt worden ten behoeve van specifieke begeleidings--
activ.iteiten van individuele leerlingen of studieactiviteiten, zoals bijvoorbeeld video-
interactiebegeleiding of studieopdrachten van PABO-stagiaires 1 enz., dan zullen we u dit apart
mededelen. Opnames in het kader van begeleiding op groepsniveau, bijvoorbeeld door de
onderwijsbegeleidingsdienst, worden niet apart gemeld-

Deze toestemming is eenmalig, voor de periode dat uw kind op een school binnen SKOBOS
onderwijs geniet.
Ais u hiermee akkoord gaat, vragen wij u vriendelijk om op het toestemmingsformulier uw
handtekening te plaatsen.

Hartelijk dank voor uw rnedewerking.
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Bijlage 2

(1 december 2010)

Protocol Handteiding Activiteiten
(voor leraren en ouders)

Inleiding
Onderwijs zoàls dat verzorgd" wordt aan de onder SKOBOS ressorterende scholen beperkt zich niet
puur tot het verzorgen van lessen binnen een gebouw enlof het speelterrein. Soms word"n l"r."n
buiten het schoolterrein verzorgd. Verder kent het ond.erwijs al vele decennia a"tirrit"it"r, tr,it"o
school die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.

Aarrgezien activiteiten buiten het schoolgebouw ook zekere risico's met zich meebrengen zijn
voorwaarden opgesteld waaraan dit soort activiteiten moet voldben. Het informeren en toestemming
verkrijgen van ouders ktijgt hierin speciale aandacht, omdat zij d,e activiteiten vaak niet direct als
vanzelfsprekend bij het onderwijs vinden behoren. Ouders die hun kind aan school ,o"u"n àu',""n,
moeten erop kurulen vertrouwen dat activiteiten op een goede' en verantwoord" -*i",plaatsvinden.

Uitgangspunten
Er zljn een aantal uitgangspunten te noemen:
Activiteiten vinden uiti3O p1*ts onder verantwoordelijkheid van de school
Eindverantwoordelijkheid wordt nimmer overgedragé., uun een andere organisatie of persoon.
Activiteiten passen binnen de doelstellingen rár, h"ionderwijs.
Activiteiten kunnen worden begeleid door zowel personeelsleden als niet-personeelsleden.
Begeleiders zijn minimaal 18 jaar oud en zijn herkenbaar voor de kinderen-
Begeleiders van een activiteit buiten het schoolgebouw zijn zich bewust van de veranfwoordelijk-
heid die ze dtagen voor anderïnans kinderen en zorgen ervoor dat de veiligheid van kinderen
gewaarborgd is.
ouders zijn tevoren op de hoogte van een activiteit buiten school en.gaan hiermee akkoord.

Toestemming ouders
Uitgangspunt is dat ouders akkoord gaan met deelname aan activiteiten. ouders verlenen hiervoor
hun toestemming door een formulier te ondertekenen bij aanmeld.ing van hun kind op school.
Naast deze algemene toestemming hebben ouders het recht o* p"i activiteit geen'toesteÁing te
geven. Zij dienen dat dan zerf aan de directie van de school te melden.
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De mening van ouders die geen toestemming verlenen voor deelname aan eer-r bepaalde activiteit
wordt gerespecteerd, m.a.w. hun kind neemt geen deel aan die activiteit, maar blijft op school.

Oudgrs {re g_een toestemming verlenen ontnemen hun kind rnogelijk belevingservaringen en leuke

momenten waaryan de school vindt dat deze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Met
deze ouders zal dan ook een gesprek worden aangegaan.

De risico's van ongevallen zijn bij een activiteit buiten het schoolgebouw veelal groter dan bij het

verblijf op school. Een goede verzekering is hierbij van belang. Voor het geval dat begeleiders na

een voorval aansprakelijk gesteld worden, heeft het bestuur van SKOBOS een

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering betreft personeelsleden, kinderen,

stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school handelen ten tijde van de activiteit.

Verder is een aanvullende verzekering afgesloten voor schade die de eigen (ziektekosten)ver-
zekering van ouders niet dekt.

Handleiding activiteiten
We onderscheiden de volgende activiteiten buiten het schoolgebouw:
i. w-ancieien

1a. Wandelen naar de gymzaal
lb. Wandelen naar..- van... Binnen de bebouwde kom
1c. Wandelen na r.-. van..- Buiten debebouwdekom
2- Fietsen naar.- van ...
3a. Zwemmen in lesverband
3b.. Zwemmen recreatief
4. Georganiseerde uitstapjes met auto's of andere vervoermiddelen
4a Uitstapjes: schoolreizen, pretparken....
4b- Uitstapjes: excursies, theater, museum...-
4c. Uitstapjes openbaar vervoer
5. Spontane uitstapjes
6. De begeieiding

1. Wandelen
Bii wanrlelen van .. en naar-- kan incevuld worelen: bibliotheek = 

g,,.rylrzall, sporfveld, excursieplaats-,..j ".-..-^--- ----t oJ-- --' , Í

Hierbij gelden de volgende afspraken met kinderen: wachten op elkaar, wachten bij oversteken, etc.

2. Fietsen naAf gn van ..
Ingevuld kan hier bijv. worden: bibliotheek, EYInZaa| sportveld, exculsieplaats.
Hierbij gelden de volgendé afsprakên mët kinderen:
De.fiets moet veilig zljn, I ki4d'per- fiets, waphten op elkaar, rvachten bij oversteken, etc.

Meefi etsende begeleiders dragen veili-gheidshesjes.

3. Zwemmen
Hierbij maken wq onderscheid naar zwemrnen in lesverband en recreptief zwemmen.

3a- Zw emmen in lesverband:
Hien'oor v"aqrtjzen lx,Íe naar: .*-t^.vw.bondkbe.nl/prctocol-schoolzs'ernrnen

3 tr. Recreatief zwernrnen
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Er wordt alleen in erkende zwembaden gezwomrnen waarbij toezicht gehouden wordt door-
gediplomeerd personeel. Let op: dit ontslaat de school niet van haar verantwoordelijkheid.
Ziebijlage voor begeleiding: alleen groep 8 kan gaan zwemmen!

Ouders verkiaren tevoren schriftelijk, op de iroogte Íe zijn van de zwemactiviteit, of hun kind in het
bezit is van een zwemdiploma en of het kind op het zwembad mag blijven als de activiteit wordt
beëindigd en de klas onder begeleiding huiswaaits keert- [n het laatste geval ligt de verdere
verantwoordelijkheid bij de ouders.

4. Georganiseerde (dag)uitstapjes met auto of ander vervoermiddel
Hierbij maken we onderscheid in twee categorieën:

4a. Uitstapjes met een open karakter (sciroolreisjes, pretparken e.d-)
Yan deze uitstapjes zijn de data ruim van tevoren gepland.
Er is ook een goede voorbereiding waarin het dagirrogranuna duidelijk wordt.

4b. uitstapjes met een gesloten karakter (excursies, theaterbezoek e.d.).
Deze uitstapjes worden vaak in het kader van lesactiviteiten georganiseerd.

Bij categoríe 4t zijn de volgende afspraken gemaakt:
-Ieder kind heeft een naamkaartje (desnoods in broekzak of als sticker) met daarop naam en/of
adres van de school, als bij de activiteit ook extemen aanwezigkunnen zijn.
-Er i5 I begeleider wij gepland voor noodsituaties enlof calamiteiten (als je met een grote groep op
stap gaat).
-Lrdien nodig kan er snel een vervoermiddel (auto, taxi, hulpdienst) ter plaatse zijn.

Bij zowel categorie 4a als 4b geldt het volgende:
-De EHBO-doos wordt meegenomen,
-evenals verzorgende artikelen als handdoek/washand etc. ; versnaperingen.
-De school en/of contactpersoon is telefonisch bereikbaar.
-Minimaal 1 van de begeleiders is in het bezit van een mobiele telefoon.

IIet vervoeren van kinderen in personenauto's dient aan de volgend.e voorwaarden te
voldoen:
-Kinderen dienen op een manier vervoerd te worden die aan de w-ettelijke bepalingen voldoet.
-Het gebruik van autogordels is verplicht.
-Aflrankelijk van het aantal gordels, mogen er kinderen vervoerd worden, met dien verstande dat
van I gordel slechts 1 kind gebruik mag maken.
-Voorin mogen kinderen vervosrd worden vanaf 12 jaar. Kinderen onder 12 jaar mogen alleen dan
voorin vervoerd worden mits, :

-het kind 1.50 meter of langer is en de autogordel draagt, ol
-het kind gebruik maakt van een kinderbeveiiigingsmiddel zoals een stoelverhoger, mits

voorzien van een type-goedkeuringsplaatje; uit de gebruiksaanwijzing moet blijken of het middel
geschikt is voor de voorstoel.
-De chauffeur heeft de beschikking over een geldig rijbewijs.
-Voor de inzittenden is door het schoolbestuur een extra verzekering afgesloten.
-Het bestuur c.q. de school stelt zich niet aansprakelijk voor schadè die wordt veroorzaakt aan het
vervoermiddel; waarin de kinderen vervoerd worden.

Categorie 4c: uitstapjes met het openbaar vervoer
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Uitstapjes met het openbaar vewoer komen bij uitzondering voor.
De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de uitstapjes met een open karakter

\/anzelfsprekend is:
-Naam./adresscnlijst van dc kinderen en voldoende geld meenemen.
-Cp een vast tijdstip op een'vast punt afspreken; ingeschatte tijd van het uitstapje bekenC rnaken aan
ouders en op school.

Het is aan te raden op speeise wljze met kinderen bespreekbaar te maken wat je kunt doen als je de
groep kwijt bent.

5. Spontane uitstapjes
Aangezien excursies als lesondersteunende activiteit behoren tot de "normale" gang van zaken op
o^h^nÍ -ol l..al ^^L .r^^.-lr^mpn áei a*nrr.oiac ean cnnnf qqn lrqrqlrter helrhenJVr rvvr t

Voor deze "spontane" excursies gelden uiteraard dezelftle regels als voor "geplande" excursies.

/ í-- _l_:l:_-_o. rJcgcreruurg
De genoemde aantallen betreffen het minimaal benodigd aantal begeleiders. Situaties kunnen echter
divers zljn: de groepen, tijdstippen, trajecten e-d. kunnen aanpassingen vereisen.
Elke school kan hiervan afirijken, afhankel.ijk van de sittratie en besluiten rneer begeleiders in te
zetten.

Groep
r/2

Groep
3

Groep
4

(?ioen

5

Groep
6

Groep
7 /8

lopl0
kinderen

I per groep 1 per groep I per groep I per groep I per groep
ia- Wandelen
Naar de gymzaal

lb- Wandelen
Binnen bebouwde kom lopl0

kinderen
I pergroep I per groep 1 per groep I per groep I per groep

lopE
kinderen

I op_ l0
kinderen

I op l,o
kinderen

2 pey groep 2 per groep I pergroep
lc. Vy'andelen
Buiten bebouwde kom

niet l.op 10
kinderen

1op10
kinderen

2 per groep 2 per groep
2.
Fietsen niet

niet niet nret ruet ruet
3a.
Zwemmen
In lesverband

Iuet

dret ruet
Groep 7: niet
Groep 8: wel
I op 8 +diploma

:3b.

Zwemmen
REcreatief

niet ruet níet

4a. Open
c ^L^^t-^: --^Dwltuolt vrzwra,

prebDa-rken,...

1.^^ Á

kinderen

r ^^<
kinderen

I ^^O:"v'
kinderen

r ^^o
kinderen

I nnO

kinderen

? nar orncn

I per groep I per groep I oer groeo
4h Ges-loten
Fvcrrrsiêc thetter
museum, enz.

I on lO
kinderen

I on l0
kinderen

I .on l0
kínderen

i op4
kinderen

lop4
kinderen

5.

Openbaar vervoer met I op2
kinderen

I ap2
kinderen

lop8
kinderen

Met uw handtekening op het toestemmingsformulier verklaart u zich akkoord met deelname van u\\/
kincl aan excursies, uitstapje, etc. Volgens de werkwíjze ín dit protoeol.
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naam kind)

en verleent de volgende toestemmingen:

Toestemming bij bijlage I
Gebruik van persoonlijke informatie ten behoeve van onderwijs- en onderwijsgeretateerdeactiviteiten (versie I december 20I0)

Ik verleen -door ondertekening- toestemming voor het gebruik van persoonlijke informatie tenbehoeve van onderwijs en ondérwijs gerelatád" u"ri.rit"iten voor de periode dat bovengenoemdkind op een school binnen SKOBOd onderwijs geniet. 
vvÀ uv Hvrr\

Handtekening: Datum:

Toestemming bij bijlage 2:
Protocol Elandteiding (versie I december 2010)

Ik verleen -door ondertekening- toestemrning dat bovengenoemd kind mee mag doen met uitstapjes,excursies van de school zoals die omschreven staan iln "H*t protocol uunír*lai'g'À"rirï;ir"r,,(bijlage 2).
De toestemming geldt voor de gehele periode dat mijn kind op een school binnen SKoBoSonderwijs geniet_

Ais mijn kind niet mee mag met een bepaalde activiteit buiten het schoolgebouw, dan stel ik dedirecteur hien'an zelf op de hoogÍe.

Handtekening

Versie ldecetnber20t0

I)atum:




