Aanmeldformulier
Gegevens leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
 meisje  jongen

Geslacht
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Adres geheim?

 nee

 ja

 nee

 ja

Telefoonnummer
Telefoonnummer geheim?
Geboortedatum

Om uw kind in te kunnen
schrijven op school hebben wij
een aantal gegevens nodig.
Veel gegevens vragen we op
omdat we dat wettelijk
verplicht zijn.
Andere gegevens hebben we
nodig om goed onderwijs te
geven, uw kind goed te
begeleiden en ervoor te zorgen
dat uw kind gezond en veilig is
op school.
Contactgegevens gebruiken we
om u te informeren over
schoolzaken en u te kunnen
bereiken in geval van nood.
Wij zijn grotendeels wettelijk
verplicht om de gegevens
hiernaast op te vragen.

Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Burgerservicenummer

1



Datum in Nederland

Gegevens vorig onderwijs
 nee

VVE-deelname
Naam VVE- programma

2

Naam KDV/PSZ
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst

 ja

VVE is Voor- en Vroegschoolse
Educatie die de
taalontwikkeling stimuleert.
VVE- gegevens en de vorige
school zijn we wettelijk
verplicht op te vragen.
KDV/PSZ is kinderdagverblijf
/peuterspeelzaal. Deze is niet
verplicht om in te vullen.

Medisch
Medicijngebruik
Allergieën
Waar moet de school
rekening mee houden? Wat
moet de school (niet) doen?
Naam huisarts/praktijk
Telefoon huisarts

De medische gegevens vragen
we voor de gezondheid en
veiligheid van uw kind op
school.
Medicijnen en allergieën alleen
invullen als dat relevant is voor
de school.
Huisartsgegevens vragen we
voor noodgevallen. Om als het
nodig is zelf contact op te
kunnen nemen.

1

U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het BSN in te leveren. Het BSN van uw kind kunt u vinden op het paspoort/identiteitskaart
van uw kind, uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie of op een officieel document dat u van de overheid heeft gekregen.
2

Voorbeelden van erkende VVE-programma’s zijn Kaleidoscoop, Piramide, Ben ik in Beeld, Jong geleerd thuis gedaan, Peuter/Kleuterplein,
Speelplezier, Startblokken

Gezin
De thuistaal vragen we om uw
kind zo goed mogelijk onderwijs
te kunnen geven en begeleiden.
De namen van broers/zussen op
onze school vragen we in
verband met het inroosteren
van ouderavonden en gesprekken, bepalen
ouderbijdrage en meegeven van
informatie aan de kinderen.

Taal die thuis wordt
gesproken
Naam broer/zus en groep
Naam broer/zus en groep
Naam broer/zus en groep
Naam broer/zus en groep

Noodnummers
Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Naam

Telefoonnummer

Voor noodgevallen waarin we
de ouder(s)/ verzorger(s) niet
kunnen bereiken.

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

 Mevrouw  Heer

 Mevrouw  Heer

Ouderlijk gezag
Straat en
huisnummer
Postcode en
woonplaats

 nee

 ja

 nee

 ja

Adres geheim?

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

Achternaam
Voor/roepnaam
Voorletters
Aanhef
Geboorteland
Relatie tot kind

Tel. Nr. thuis
Tel.nr. geheim?
Tel.nr. mobiel
Tel.nr. werk
E-mail
Beroep
De gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) zijn we grotendeels wettelijk verplicht op te vragen. Uw relatie tot het kind en of u ouderlijk gezag
heeft vragen we omdat de school ervan op de hoogte moet zijn wie beslissingen mag nemen over het kind en wie alle informatie mag krijgen.
De adresgegevens hoeft u alleen in te vullen als deze anders zijn dan het adres van het kind. Uw telefoonnummer(s) en e-mail gebruiken we
om contact met u op te nemen, u te informeren over schoolzaken en u te kunnen bereiken in noodgevallen. Het is niet verplicht uw beroep in
te vullen. Als u het wel invult geeft u ons de mogelijkheid contact met u op te nemen voor activiteiten op school waarvoor uw beroep van
toegevoegde waarde kan zijn.

Hoe we u informeren via oudergesprekken en mail
Dit kan verschillen, bijvoorbeeld als ouders niet meer samen zijn. Hieronder kunt u uw voorkeuren aangeven.
Oudergesprekken

 gezamenlijk

Mails

 apart van elkaar

 naar ouder/verzorger 1 is voldoende
 naar beide ouders sturen

Aanvullende gegevens
Is er nog iets dat de school moet weten maar niet in het formulier staat? Dan kunt u dat hier opschrijven:

Akkoord
Voor het onderwijs en begeleiding van uw kind kunnen we gegevens opvragen bij de vorige school,
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Bent u daarmee akkoord?
Akkoord met opvragen gegevens bij KDV/PSZ

 n.v.t.  nee

 ja

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld door ouder/verzorger 1

Naar waarheid ingevuld door ouder/verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

