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Schooladres
Gedempte Gracht 17
3894 BA  Zeewolde

info@obspantarhei.eu
www.obspantarhei.eu
036 - 5226 303

1 Toelichting BSN en Onderwijsnummer:
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een 
leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

2 VVE indicatie
Kinderen die een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van door de 
gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft 
op de peuterspeelzaal of kinderopvang m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.

Achternaam

Roepnaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Woonplaats

Tel. thuis

Eerste Nationaliteit

Land van herkomst

Voertaal thuis

Geheim?

Naam huisarts

Woonplaats

Medicijnen

Adres

Telefoonnummer

Allergieën

Voorna(a)m(en)

Geslacht

Geboorteplaats

Postcode

Geheim adres?

1BSN

Tweede Nationaliteit

Datum in Nederland

2VVE Indicatie

Naam KDV/PSZ van herkomst

Naam school van herkomst

Plaats school van herkomst

Groep op school van herkomst

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

Eerste schooldag op Panta Rhei (dd-mm-jj)

Personalia leerling

Gegevens vorig onderwijs

Medische gegevens

Nee           Ja

Nee           Ja

Meisje           Jongen

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/           / 

/           / 
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Naam

Naam

Naam

Naam

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboortedatum

/           /     

/           /     

/           /     

/           /     

Naam

Naam

Naam

Naam

Zelfde school

Zelfde school

Zelfde school

Zelfde school

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Broers en zussen

Noodnummers

Achternaam

Voorna(a)m)(en)

Voorletters

Aanhef

Relatie tot kind

Wettelijk verzorger

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Burgerlijke staat

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel geheim?

E-mail

Adres indien dit afwijkend is van de leerling

Straat en huisnummer

Woonplaats

Achternaam

Voorna(a)m)(en)

Voorletters

Aanhef

Relatie tot kind

Wettelijk verzorger

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Burgerlijke staat

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel geheim?

E-mail

Adres indien dit afwijkend is van de leerling

Straat en huisnummer

Woonplaats

Nee           Ja Nee           Ja

Nee           Ja Nee           Ja

Mevrouw          Heer Mevrouw          Heer

Personalia verzorger 1 Personalia verzorger 2
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Referentie tot deze school

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

Op de website van de school

In de (digitale) nieuwsbrief

Op social media accounts van de school

Klassen- en pasfoto schoolfotograaf (intern gebruik)

Is uw kind onder behandeling (geweest) van een fysiotherapeut, logopedist of een andere specialist; en wat was de reden?

Is uw kind voor onderzoek aangemeld (geweest) bij een onderwijsbegeleidingsdienst of andere instantie? Wat was de reden?

Zijn er betreffende het kind speciale aandachtspunten, bijvoorbeeld gehoor, gedrag?

Heeft u er bezwaar tegen dat de school inzage krijgt in de gegevens van bovengenoemde onderzoeken of beschikkingen?

OBS Panta Rhei toestemming geven voor opvragen van informatie 
bij de school/ peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf van herkomst.

Hoe heeft u deze school gevonden?

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administra-
tieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. 

Geen toestemming          Toestemming

Geen toestemming          Toestemming

Geen toestemming          Toestemming

Geen toestemming          Toestemming

Geen toestemming          Toestemming  

Geen toestemming          Toestemming

Bijzonderheden en aanvullende informatie

Opvragen gegevens

Verklaring school

Ondertekening

Ouder / verzorger 1

Naam

Datum

Handtekening

Ouder / verzorger 2

Naam

Datum

Handtekening

Wordt jaarlijks opnieuw gevraagdToestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind


