Nieuwe Baarnsche School
Vereniging "Nieuwe Baarnsche School"
Vondellaan 2
telefoon:
035 – 54 22 315
3743 HZ Baarn
e-mail:
info@nbsbaarn.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Lianne van Olmen via
bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEERLINGEN

De aanmelding betreft leerling voor groep

1/2/3/4/5/6/7/8
* omcirkel wat van toepassing is

De plaatsing wordt verzocht m.i.v.

 ….. - ….. – 20…..
* geef eerste schooldag aan of welke datum uw kind instroomt

Achternaam leerling
Voornamen
Roepnaam
Jongen/Meisje
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Land van herkomst
BSN nummer (sofi)











Aantal kinderen in het gezin
Waarvan reeds op de NBS geplaatst
Plaats in het gezin





Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (wordt vermeld op klassenlijst)
Burgerlijke staat ouders / verzorgers




 gehuwd / samenwonend / gescheiden / alleenstaand /
anders *, nl. 

Noodnummer (b.v. oma/opa, buren, familie)
Naam huisarts
(alleen invullen voor Baarn en omgeving)




Naam * en voorletters (pleeg)moeder

* Indien getrouwd, graag getrouwde en meisjesnaam doorgeven
Geboortedatum

Nationaliteit

Land van herkomst

Eventueel ander woonadres


E-mailadres

Telefoonnummer (pleeg)moeder

Telefoon zakelijk

Beroep

Opleidingsniveau/Naam school waar diploma
behaald/afgestudeerd is
 LBO / MBO / HBO / Universiteit * omcirkel wat van toepassing is
Plaats/Land waar diploma behaald/
afgestudeerd is

Jaar waarin diploma behaald/afgestudeerd is 

Naam en voorletters (pleeg)vader
Geboortedatum
Nationaliteit
Land van herkomst
Eventueel ander woonadres
E-mailadres
Telefoonnummer (pleeg)vader
Telefoon zakelijk
Beroep
Opleidingsniveau/Naam school waar diploma
behaald/afgestudeerd is
Plaats/Land waar diploma behaald/
afgestudeerd is
Jaar waarin diploma behaald/afgestudeerd is











 LBO / MBO / HBO / Universiteit * omcirkel wat van toepassing is



Is uw kind ook aangemeld op een andere school 
Zo ja, welke

Kind zit nu op de (peuter) school (naam)

In groep
 1/2/3/4/5/6/7/8*
Adres school (straat / postcode / plaats)

Telefoon school


Toestemming foto’s publiceren zoon/dochter
Hierbij geven de ouders/verzorgers wel/geen* toestemming voor het publiceren van foto’s van zoon/dochter op de
website, Facebook, ParnasSys van de Nieuwe Baarnsche School.
* doorhalen wat van toepassing is
Opmerkingen betreffende de gezondheid
van het kind



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Relevantie informatie vanuit de voorschoolse opvang of huidige basisschool zullen, middels een professionele overdracht
vanuit de voorschoolse opvang/huidige basisschool gedeeld worden met de NBS.

Handtekening ouder/verzorger:
(pleeg)moeder

Naam

(pleeg)vader



Naam

Bij dit inschrijfformulier hoort een inschrijfformulier voor de Ver. “Finibas”. Dit formulier ontvangt u
na inschrijving van ons. Het inschrijfformulier kunt u ingevuld en ondertekend per voorkeur) post sturen
naar: NBS, Vondellaan 2, 3743 HZ te Baarn of mailen naar: info@nbsbaarn.nl (scan in kleur)

