VERZOEK TOT INSCHRIJVING Primair Onderwijs
Dit formulier is een verzoek tot inschrijving bij DENISE. Door het verzenden van dit formulier kunnen er geen rechten tot plaatsing worden ontleend.

Persoonlijke informatie leerling
Achternaam

Geslacht

Voornamen

Roepnaam

Geboorte datum

Geboorte plaats

Nationaliteit(en)

Geboorte land

Inschrijfdatum in
Nederland

Persoonsnummer/BSN

Vorige landen + lengte
van verblijf

Adres gegevens
Adres
Postcode

Plaats

Huis telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Persoonlijke informatie - Verzorger 1
Achternaam

Geslacht

Voornaam

Relatie tot leerling

Geboortedatum

Geboorteplaats en land

Nationaliteit(en)

Beroep

Burgerlijke staat

Opleiding

E-mail adres

(Mobiel) tel. nr.

Adres (indien afwijkend
van leerling)

Persoonlijke informatie - Verzorger 2
Achternaam

Geslacht

Voornaam

Relatie tot leerling

Geboortedatum

Geboorteplaats en land

Nationaliteit(en)

Beroep

Burgerlijke staat

Opleiding

E-mail adres

(Mobiel) tel. nr.

Adres (indien afwijkend
van leerling)

Gezinssamenstelling
Woont bij

Medische informatie
Medische omstandigheden

Broers en zussen

Naam huisarts
Adres
Telefoonnummer
Verzekering maatschappij

Verzekering nummer

Vorige opleiding leerling
Naam vorige school
Schooltype
Duur
Ondersteuning ontvangen
Heeft sociale, academische of emotionele problemen ondervonden

Taalprofiel
Moedertaal

Tweede taal

Niveau Nederlands

Niveau Engels

Verzorger 1 spreekt

Verzorger 2 spreekt

Motivatie
Waarom kiest u voor DENISE

Motivatie om naar DENISE te gaan

Handtekening
Ondergetekende verklaart de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van de in te schrijven minderjarige, gemachtigd te zijn om dit formulier in te dienen en dit
naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende verklaart dat als de leerling wordt aangenomen deze deelneemt aan alle lessen, excursies en
schoolreizen. Ondergetekende verklaart dat de leerling tijdens zijn schoolgang deelneemt aan intake toetsen en als de intern begeleider of zorg coordinator
het vereist aan psychologische onderzoeken mee te doen om de leerlingen goed te kunnen begeleiden. Ondergetekende is zich bewust dat er een anti-pest
protocol is en zal zich houden aan de schoolregels te vinden op onze website. Ondergetekende geeft toestemming aan Onderwijsstichting Esprit in
Amsterdam om informatie op te vragen bij derde partijen, om persoonlijke gegevens te verwerken en om relevante persoonlijke gegevens en foto’s te delen.
Deze informatie zal onder andere gebruikt worden voor het Zorg Advies Team, LWOO beschikking, TLV-procedure, vorige en toekomstige scholen, IB groep,
LAS, DUO en mogelijke andere partijen in hoeverre dat nodig is voor de verantwoordelijke opleidingstaken.
Datum

Plaats

Verzorger 1 naam

Handtekening

Verzorger 2 naam

Handtekening

