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AANMELDINGSFORMULIER
Naam kind: _____________________________________
Persoonsgegevens (s.v.p. duidelijk in blokletters invullen.)
Familienaam: __________________________________________________________
BSN-nummer: __________________________________(a.u.b. een kopie van paspoort/ID-kaart toevoegen)
Roepnaam: ____________________________________________________________
Voornamen (voluit): _____________________________________________________
Geslacht:  man  vrouw

Geboortedatum: _______________________

Geboorteplaats: ___________________ Geboorteland: _________________________

Adresgegevens
Straat: ________________________________________________________________
Huisnummer:

______

toevoeging:

______

Postcode:

____________________

Plaatsnaam: ____________________________________________________________

Bereikbaarheid
Telefoonnummer 1: ___________________ Telefoonnummer 2: ____________________
Telefoon (extra, bijv. van opa-oma / oppas): _________________________________________
E-mail-adres 1: ______________________________________________________
E-mail-adres 2 (Indien noodzakelijk): _______________________________________________

Gezinssituatie
Eenoudergezin:  ja  nee

Aantal kinderen in het gezin: ___________________

Kruis de plaats in gezin aan:  kind 1 /  kind 2 /  kind 3 /  kind 4 /  kind 5
Opmerkingen gezinssituatie: ______________________________________________
Eventueel contactgegevens voogd:
Naam: ___________________________ telefoonnummer: _____________________
e-mailadres: __________________________________________
Geloof: __________________________

Gedoopt:  ja  nee

Thuistaal 1: ______________________________________________
Thuistaal 2: ______________________________________________
Woont in COA (opvang asielzoekers):  ja  nee  onbekend
Bijzondere woonsituatie :  ja  nee Zo ja, vul in : _____________________________________
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Nationaliteit
Nationaliteit: ____________________ Tweede nationaliteit: ______________________
In Nederland sinds: _______________________ Vluchtelingenstatus  ja  nee

Voorschoolse historie / inschrijving
Was uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving op onze school
ingeschreven op een andere basisschool, peuterspeelzaal/crèche?

 ja  nee

Naam school/instelling: ______________________________________ Groep _________
Plaats: __________________________ Telefoonnummer ______________________
Gedoubleerd: :  ja  nee
Type voorschool: ________________________________________________________
Heeft uw kind een VVE-programma gevolgd ? _______________________________________
Datum inschrijving ___________________________

Medische informatie
Huisarts: __________________________________________________________________________
Telefoonnummer huisarts: ________________________________
Begeleiding door een andere arts of specialist ?  ja  nee
Zo ja, welk specialisme / welke arts:
_________________________________________________________________________________
Medische info:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Medicijngebruik: ___________________________________________________________________
Diagnose: _________________________________________________________________________
Allergie(en):________________________________________________________________________
Logopedie:  ja  nee

Ergotherapie :  ja  nee

Fysiotherapie :  ja  nee

Ondersteuning of begeleiding vanuit jeugdhulpverlening :  ja  nee
Zo ja, welke instelling voor jeugdhulpverlening is betrokken ? _____________________________
Contactpersoon en –gegevens jeugdhulpverlening : ______________________________________
_________________________________________________________________________________
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Overig
WA – verzekering :  ja  nee Zo ja, bij _______________________________________________
Ziektekostenverzekering bij : _________________________________________________________
Polisnummer : ____________________________________________________________________

Extra
Extra opmerkingen: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Extra telefoonnummers:
_________________________ omschrijving: _____________________________________________
_________________________ omschrijving: _____________________________________________

Persoonsgegevens eerste verzorger
Aanhef :  Dhr.  Mevr. Voornaam: ________________________________________
Voorletters: _________ Achternaam: _______________________________________

Relatie tot leerling:

 vader  moeder  voogd  verzorgend voogd  __________________

Wettige vertegenwoordiger:

 ja  nee

Gezinsvertegenwoordiger

 ja  nee

Ouder ontvangt schoolpost:

 ja  nee

Adresgegevens van eerste verzorger (indien afwijkend van adres kind)
Land:

_____________________________

Postcode:

___________________________

Straatnaam: ____________________________________________________________
Huisnummer: ______ toevoeging: ______ Plaats: ______________________________

Bereikbaarheid van eerste verzorger
Telefoon (mobiel): _____________________

Telefoon (evt. werk): ______________________

E-mail-adres: _____________________________
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Overige gegevens van eerste verzorger
Geslacht:  man  vrouw

Geboortedatum: __________________________

Geboorteland: __________________ Nationaliteit: _____________________________
Burgerlijke staat:
 Gehuwd  Ger. Partnerschap  Gescheiden  Alleenstaand  Ongehuwd samenw.
Kruis a.u.b. alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:

Categorie:
O1
O2

O3

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs / (v)so-zmlk
- praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs (lbo), lager agrarische school (las), lagere
technische school (lts), lager economisch en administratief onderwijs (leao),
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno), 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 een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding

Hoogst gevolgde opleiding: _______________________________________________
Beroep: _____________________________________________________
Vluchtelingenstatus:  ja  nee  onbekend

Handtekening eerste verzorger : ________________________

Persoongegevens tweede verzorger
Aanhef :  Dhr.  Mevr. Voornaam: ________________________________________
Voorletters: _________ Achternaam: _______________________________________

Relatie tot leerling:

 vader  moeder  voogd  verzorgend voogd  __________________

Wettige vertegenwoordiger:

 ja  nee

Gezinsvertegenwoordiger

 ja  nee

Ouder ontvangt schoolpost:

 ja  nee

Adresgegevens van tweede verzorger (indien afwijkend van adres kind)
Land:

_____________________________

Postcode:

___________________________

Straatnaam: ____________________________________________________________
Huisnummer: ______ toevoeging: ______ Plaats: ______________________________
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Bereikbaarheid van tweede ouder/verzorger
Telefoon (mobiel): _____________________

Telefoon (evt. werk): ______________________

E-mail-adres: _____________________________

Overige gegevens van tweede ouder/verzorger
Geslacht:  man  vrouw

Geboortedatum: __________________________

Geboorteland: __________________ Nationaliteit: _____________________________
Burgerlijke staat:
 Gehuwd  Ger. Partnerschap  Gescheiden  Ongehuwd  Ongehuwd samenw.
Kruis a.u.b. alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:

Categorie:
O1
O2

O3

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs / (v)so-zmlk
- praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs (lbo), lager agrarische school (las), lagere
technische school (lts), lager economisch en administratief onderwijs (leao),
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno), 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 een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding

Hoogst gevolgde opleiding: _______________________________________________
Beroep: _____________________________________________________
Vluchtelingenstatus:  ja  nee  onbekend

Handtekening tweede verzorger : ________________________
Nadrukkelijk wijzen we U erop, dat bovenstaande gegevens door de school zeer vertrouwelijk behandeld
worden. Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Alleen de inspecteur van het onderwijs en de rijksaccountant hebben uit hoofde van hun functie inzage in
deze gegevens.
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Ondertekening:
Hierbij verklaart ondergetekende dat de gegevens op pagina 1 t/m 6 naar waarheid zijn ingevuld en dat
hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids. Verder gaat ondertekende ermee
akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Ondertekening:
Naam van eerste verzorger: _______________________________________

Datum: ____________________ Handtekening: _________________________________

Naam van tweede verzorger: _______________________________________

Datum: ____________________ Handtekening: _________________________________
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Bijlage 1 : Toestemmingsverklaring

Hierbij verklaren de ouders van (naam leerling) ___________________________________________


toestemming aan de school te verlenen om de persoonsgegevens van hun kind voor intern gebruik
te kunnen uitwisselen;



toestemming aan de school te verlenen om gegevens van hun kind op te vragen en uit te wisselen
met de peuterspeelzaal;



toestemming aan de school te verlenen om informatie en/of onderzoeksgegevens van hun kind op
te mogen vragen bij externe instanties, indien de school dit nodig / wenselijk acht; (hierover
ontvangt u eerst bericht of dit wordt vooraf met u besproken)



toestemming aan de school te verlenen om de schoolgegevens van hun kind in groep 8 via het
digitale overdrachtsdossier door te sturen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs;



toestemming te verlenen aan de school om foto’s, werkstukken of verslagen van hun kind te
plaatsen op de website, facebook of in de nieuwsbrieven van de school;



toestemming te verlenen aan de school om video-opnames te maken t.b.v. school- video -interactie
– begeleiding (SVIB) om daarmee het onderwijs te optimaliseren.

Ruimte voor eventuele opmerkingen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

De heer / mevrouw * __________________________________________________
verklaart akkoord te gaan met bovenstaande.

Plaats : ______________________________

Datum : _______________________________

Handtekening : __________________________________________________________

*doorstrepen wat niet van toepassing is

