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AANMELDFORMULIER NIEUWE LEERLING
Naam kind: …
Persoonsgegevens (a.u.b. duidelijk in blokletters invullen)
Familienaam: …
BSN-nummer: …
Roepnaam: …
Voornamen (voluit): …
Geslacht:  man  vrouw
Geboorteplaats: …

Geboortedatum: …
Geboorteland: …

Adresgegevens
Straat en huisnummer: …
Postcode en plaats/gemeente: …

Bereikbaarheid
Telefoon 1: …
Telefoon 2: …
Telefoon extra (bijv. oma-opa /oppas/werk): …
…
E-mail-adres 1: …
E-mail-adres 2: …

van: …
van: …

van: …
van: …

Gezinssituatie
Eénoudergezin:  ja  nee
Aantal kinderen in het gezin: …
Kruis de plaats van het kind in het gezin aan:  kind 1 /  kind 2 /  kind 3 /  kind 4 /  kind 5
Opmerkingen gezinssituatie: …
Indien van toepassing, contactgegevens voogd: …
…
Geloofsovertuiging: …
Gedoopt:  ja  nee
Thuistaal 1: …
Thuistaal 2: …
Woont in COA (opvang asielzoekers):  ja  nee
Bijzondere woonsituatie :  ja  nee Zo ja, welke: …
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Nationaliteit
Nationaliteit: …
In Nederland sinds: …

Tweede nationaliteit: …
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, kinderopvang/peuterprogramma?  ja  nee
Naam school/organisatie: …
Groep: …
Plaats: …
Telefoonnummer: …
Gedoubleerd:  ja  nee
Zo ja, in welke groep: …
Type voorschool (kinderopvang – peuterprogramma): …

VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie)
Heeft uw kind een VVE-programma gevolgd? …
Wanneer en door wie is de VVE-indicatie afgegeven? …
Start datum VVE- programma: …
Bij welke PSZ/peutergroep heeft u kind het programma gevolgd? …
Hoe heette het programma? …
Uit hoeveel dagdelen bestond het programma? …
Heeft u als ouders het programma ook gevolgd? …
Hoeveel maanden heeft uw kind het voorschoolse programma gevolgd? …

Medische informatie
Naam huisarts: …
Telefoonnummer: …
Begeleiding door een andere arts of specialist ?  ja  nee
Zo ja, welk specialisme / welke arts: …
Overige medische info indien van belang voor school: …
…
…
Medicijngebruik: …
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 contactgegevens jeugdhulpverlening : …
…
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Persoonsgegevens eerste verzorger
Aanhef :  Dhr.
Voorletters: …

 Mevr.

Voornaam: …
Achternaam: …

Relatie tot leerling:  vader  moeder  voogd  verzorgend voogd  …
Wettige vertegenwoordiger:  ja  nee
Gezinsvertegenwoordiger (slechts één verzorger kan gezinsvertegenwoordiger zijn):  ja  nee
Ouder ontvangt schoolpost:  ja  nee

Adresgegevens eerste verzorger (indien afwijkend van adres kind)
Straat en huisnummer: …
Postcode en plaats/gemeente: …
Land: …

Bereikbaarheid eerste verzorger (indien nog niet vermeld op pagina 1)
Telefoon: …
E-mail-adres: …

Telefoon (evt. werk): …

Overige gegevens eerste verzorger
Geboortedatum: …
Geboorteland: …
Nationaliteit: …
Burgerlijke staat:  Gehuwd  Ger. Partnersch.  Ongeh. samenw.  Gescheiden  Alleenst.
Vluchtelingenstatus:  ja  nee
Opleidingen (graag álle gevolgde opleidingen aankruisen, ook de niet afgeronde):
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs /(v)so-zmlk
O2
- praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
- 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
O3
- méér 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 behaalde opleiding: …

Omschrijving beroep: …
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Persoonsgegevens tweede verzorger
Aanhef :  Dhr.
Voorletters: …

 Mevr.

Voornaam: …
Achternaam: …

Relatie tot leerling:  vader  moeder  voogd  verzorgend voogd  …
Wettige vertegenwoordiger:  ja  nee
Gezinsvertegenwoordiger (slechts één verzorger kan gezinsvertegenwoordiger zijn):  ja  nee
Ouder ontvangt schoolpost:  ja  nee

Adresgegevens tweede verzorger (indien afwijkend van adres kind)
Straat en huisnummer: …
Postcode en plaats/gemeente: …
Land: …

Bereikbaarheid tweede verzorger (indien nog niet vermeld op pagina 1)
Telefoon: …
E-mail-adres: …

Telefoon (evt. werk): …

Overige gegevens tweede verzorger
Geboortedatum: …
Geboorteland: …
Nationaliteit: …
Burgerlijke staat:  Gehuwd  Ger. Partnersch.  Ongeh. samenw.  Gescheiden  Alleenst.
Vluchtelingenstatus:  ja  nee
Opleidingen (graag álle gevolgde opleidingen aankruisen, ook de niet afgeronde):
O1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs /(v)so-zmlk
O2
- praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
- 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
O3
- méér 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 behaalde opleiding: …

Omschrijving beroep: …
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Wet Bescherming Persoonsgegevens
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.

Ondertekening
Ouders/verzorgers verklaren bij dezen dat de gegevens op pagina 1 t/m 4 naar waarheid zijn ingevuld
en dat zij akkoord gaan met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids. Verder gaan zij ermee
akkoord dat opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Naam eerste verzorger: …
Datum: …

Handtekening: …

Naam tweede verzorger: …
Datum: …

Handtekening: …

Bijlage: Toestemmingsverklaring uitwisseling gegevens
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Bijlage
Toestemmingsverklaring
Hierbij verklaren ouders /verzorgers
 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 of in de schoolkrant 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.
Eventuele opmerkingen: ...
…
…
…

Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met bovenstaande.

Naam eerste verzorger: …
Plaats en datum: …

Handtekening: …

Naam tweede verzorger: …
Plaats en datum: …

Handtekening: …
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