CAPELSE SCHOOLVERENIGING
correspondentieadres: Postbus 194, 2900 AD Capelle aan den IJssel
bezoekadres: Alkenlaan 91, 2903 EB Capelle aan den IJssel
telefoon: 010 450 58 08
e-mail:directie@decsv.nl www.decsv.nl

Aanmeldingsformulier
Gegevens leerling:
Achternaam:…………………………….. Voorna(a)m(en):………………………………………………….
Roepnaam:……………………………… Geboortedatum:………………….. Geslacht: jongen/meisje
Geboorteplaats:………………………… *BSN-nummer:…………………………………..………
Nationaliteit(en):……………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:………………………………… Woonplaats:……………………………………………………….
Telefoonnummer thuis:………………….
Noodnummer:…………………………… Noodnummer naam:……………………………………………...
Huisarts:………………………………….

Telefoonnummer huisarts:………………………………………

Ziektekostenverzekeraar:…………………………………………………………………………………………
Polisnummer ziektekostenverzekeraar:………………………………………………………………………..
Naam vorige school/peuterspeelzaal/KDV:……………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………..
Komt uit groep:…………………………..
Doorlopen groepen:1-2-3-4-5-6-7-8

Doublure in groep:………........

Gegevens ouder 1 (man / vrouw):
Achternaam:…………………………….. Voorletter(s):………………..
Roepnaam:……………………………… Geboortedatum:……………..
Geboorteplaats:………………………… Geboorteland:……………………………………………………..
Nationaliteit(en):…………………………………………………………………………………………….........
Hoogst genoten schoolopleiding:…………………………………………..

Werkzaam bij:……………….

Tel. Werk:……………………………….

Beroep:……………………………………………………………..

Mobiel:…………………………………..

E-mail:……………………………………………………………….

*een kopie van het officiële document waarop het BSN-nummer staat, dient bijgevoegd te worden.
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Adres (indien afwijkend van het adres op pagina 1):………………………………………………………….

Gegevens ouder 2 (man / vrouw):
Achternaam:…………………………….. Voorletter(s):………………..
Roepnaam:……………………………… Geboortedatum:……………..
Geboorteplaats:………………………… Geboorteland:………………………………………………….
Nationaliteit(en):……………………………………………………………………………………………...
Hoogst genoten schoolopleiding:…………………………………………..

Werkzaam bij:…………….

Tel. Werk:……………………………….

Beroep:…………………………………………………………..

Mobiel:…………………………………..

E-mail:……………………………………………………………..

Adres (indien afwijkend van het adres op pagina 1):………………………………………………………….
Burgerlijke staat:

gehuwd/ongehuwd/gescheiden/samenwonend

Eénoudergezin?

JA/NEE

De leerling woont bij:

vader en moeder/moeder/vader/anders:.........................................................

De inschrijvende ouder(s) verklaart/verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de op de
“Capelse Schoolvereniging” geldende regeling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Broertjes/zusjes:…………………………………………………………………………………………………

Opmerkingen / bijzonderheden/medische gegevens/allergieën:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende ouder(s) van bovengenoemde leerling, verklaart/verklaren hierbij dat de
bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en gaat/gaan ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens eventueel worden gecontroleerd door het ministerie.
Capelle aan den IJssel, ………-……….-20…….
Naam ouder 1:....................................

Naam ouder 2:………………………………

Handtekening:………………………

Handtekening:………………………….......

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie, dat op zijn kind
betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan, dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis
brengt van anderen, dan degenen, die ingevolge de wet, bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te
ontvangen.

Stuur het formulier a.u.b. op naar het postbusnummer!
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