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Aanmeldformulier 

 

Naam kind: 

Geboortedatum: 
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Aanmeldformulier

Personalia 

Achternaam:  

Voorvoegsels:  

Voornaam:  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Burgerservicenummer:  

Gezindte:  

 

Vluchtelingenstatus: Ja/Nee 

Eerste nationaliteit:  

Tweede nationaliteit:  

Culturele/ etnische achtergrond/ afkomst:  

Land van herkomst kind:  

Datum per wanneer in Nederland:   

Land van herkomst verzorger 1:  

Land van herkomst verzorger 2: 

Thuistaal: 

School of peuterspeelplaats van herkomst (indien van toepassing) 

Naam van de school of peuterspeelplaats: 

Plaats:  

Bij andere school: Onderwijssoort (PO/SBO/SO)  

Datum eerste schooldag:  

Leerjaar bij eerste plaatsing 

Gedoubleerd:  

Nee/ Ja, in groep 
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Personalia verzorger 1  

Achternaam:  

Voorletters en roepnaam:  

Geslacht (M/V)  

Relatie tot leerling:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Godsdienst:  

Beroep:  

Bedrijf:  

 

Personalia verzorger 2 

Achternaam 

Voorletters en roepnaam:  

Geslacht (M/V):  

Relatie tot leerling:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Godsdienst:  

Beroep:  

Bedrijf:  

 

 

Personalia verzorger 1    

Mobiel nummer: 

Telefoonnummer werk:  

Burgerlijke staat:  

Straat en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Telefoon thuis:         geheim nr ja/nee 

E-mailadres:    

 

 

Personalia verzorger 2 

Mobiel nummer: 

Telefoonnummer werk:  

Burgerlijke staat:  

Straat en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Telefoon thuis:                geheim nr: ja/nee 

E-mailadres

 

Gezinsgegevens 

Totaal aantal kinderen in een gezin: 

1e kind naam:    geboortedatum:   groep/opleiding:   

2e kind naam:     geboortedatum:   groep/opleiding: 

3e kind  naam:     geboortedatum:   groep/opleiding: 

Zijn er kinderen uit eerdere relaties?  

1e kind naam:    geboortedatum:   groep/opleiding:   

2e kind naam:    geboortedatum:   groep/opleiding: 

3e kind  naam:    geboortedatum:   groep/opleiding: 

Contact in noodgevallen: naam     tel.nummer: 
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Bijzonderheden: 

Huisarts en medisch 

Naam huisarts en telefoonnummer: 

Adres en plaats huisarts:  

Verzekeringsmaatschappij ziektekosten kind:  

Polisnummer ziektekosten kind 

Naam tandarts en telefoonnummer 

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de medische geschiedenis van uw kind (medicijnen, allergie etc.)? 
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Verklaring 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van uw kind. Voor het uitwisselen van informatie met 
externe deskundigen wordt altijd vooraf apart om uw toestemming gevraagd. Hieronder kunt u ter kennisgeving 
lezen wat we met deze informatie doen en kunt u wel/niet akkoord gaan.  
 
 

Algemeen   
De school verstrekt aan de ouders/verzorgers een lijst van namen, adressen en telefoonnummers van de 
schoolgenoten van de kinderen. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens op deze lijst worden opgenomen?  
 

Ja / Nee 

Heeft u uw kind bij meerdere scholen aangemeld? Ja / Nee 
Heeft uw kind de afgelopen 6 maanden op en andere basisschool ingeschreven gestaan? Ja / Nee 
Heeft uw kind ingeschreven gestaan op een school voor speciaal (basis)onderwijs? 
 

Ja / Nee 

Geeft u toestemming om bij de vorige school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf informatie in te winnen over 
(de ontwikkeling) uw kind? 
 

Ja / Nee 

Beleid   
  
Onderschrijft u de school- en gedragsregels en wilt u zich hier samen met ons voor inzetten?  Ja / Nee 
Verklaart u bereid te zijn de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen?  Ja / Nee 
Respecteert u de identiteit van de school?  
Wilt u in woord en daad meewerken aan een sociaal veilige school, waar waarden en normen een belangrijke 
plaats innemen?                                                                                                                                                                                    

Ja / Nee 
Ja / Nee 

  
Als uw kind ziek wordt en u en andere ‘achtervang’ (door u aangewezen vertegenwoordigers) niet te bereiken 
zijn, kan uw kind niet naar huis gestuurd worden en kunnen er geen medicijnen verstrekt worden met uw 
toestemming. Mag een personeelslid dan, altijd na overleg met een collega, uw kind zelf een zelfhulpmiddel 
(bijvoorbeeld Azaron, strepsils, paracetamol) geven? 

Ja / Nee 

 
Privacy, zie bijlage AVG 
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Ondertekening 

 
Ouders/verzorgers verklaren hierbij dat ingevulde gegevens op het inschrijfformulier juist en volledig zijn en 
dat de school geen, voor het onderwijs, relevante informatie is onthouden.  
 
Plaats: 
Datum: 
 
Ondertekening ouders/verzorgers 
 
Ouder/verzorger 1:     Ouder/verzorger 2:  
 
Naam:      Naam: 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB Indien het niet mogelijk is dat beide ouders/verzorgers dit formulier ondertekenen, verklaart ondergetekende dat hij/zij 
volledig gemachtigd is. 
 
 
Op bovenstaande gegevens is artikel 7 van het bekostigingsbesluit onderwijs van kracht, alsmede de Wet op de Privacy. 
 
Tekst art. 7 van het bekostigingsbesluit WPO: 

✓ 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 aan anderen dan diegenen, die ingevolge de wet bevoegd zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


