
 

 

              
 Aanmeldingsformulier  

 

 

 

Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                             

Roepnaam                      

Geslacht   ☐ Meisje  ☐ Jongen  Geboortedatum    

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)         

Land van Herkomst         ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit         ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim          ☐ Nee ☐ Ja 

Toelichting BSN en Onderwijsnummer 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van 

de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het 

onderwijsnummer gebruikt. 

Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.  

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 
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Broers en zussen 

Naam      ☐ ouder     ☐ jonger  ☐ Zelfde school  

Naam      ☐ ouder     ☐ jonger  ☐ Zelfde school  

Naam      ☐ ouder     ☐ jonger  ☐ Zelfde school  

Naam     ☐ ouder     ☐ jonger  ☐ Zelfde school 

 

Noodnummers 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

**Persoonlijk polisnummer          

**Verzekeringsmaatschappij          
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Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

Hoogst behaalde opleiding              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  
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Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

Geboorteland                              

Hoogst behaalde opleiding              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                      ☐ Nee ☐ Ja   

 

 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op social media accounts van de school   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 
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Identiteit  

Kerkelijke gezindte     Plaats     

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren tevens dat zij de grondslag van de schoolstichting 

☐ respecteren   ☐ onderschrijven   

En zich conformeren aan de wijze waarop de identiteit op school gestalte krijgt. Zij hebben o.a. 

kennis genomen van de inhoud van de schoolgids.  

 

Aanvullende opmerkingen of toevoegingen 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk 

gezag heeft recht op inzage in administratieve gegevens.  

 

Ondertekening  

Verzorger 1       Verzorger 2 

Naam       Naam                                    

Datum      Datum                                                          

                  

Handtekening       Handtekening  
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Persoonlijke gegevens 

Wat is de voornaam van uw kind?      

Heeft uw kind broertjes en/of zusjes?                                     

(indien van toepassing graag naam of namen en klas invullen)  

 

Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal 

Heeft uw kind een Kinderdagverblijf bezocht?      ☐ Ja  ☐ Nee 

Zo ja, welk Kinderdagverblijf?           

Is het wenselijk dat de leerkracht van groep 1 over uw kind contact zoekt met de leiding, naast 

het standaard contact?       ☐ Ja  ☐ Nee  

Heeft uw kind een Peuterspeelzaal bezocht?      ☐ Ja  ☐ Nee 

Zo ja, welke Peuterspeelzaal?           

Is het wenselijk dat de leerkracht van groep 1 over uw kind contact zoekt met de leiding, naast 

het standaard contact?       ☐ Ja  ☐ Nee  

Heeft uw kind zin om naar de basisschool te gaan?   ☐ Ja  ☐ Nee  

Medische informatie 

Is uw kind onder behandeling van een arts of specialist of heeft het langdurig onder behandeling 

gestaan?         ☐ Ja  ☐ Nee  
Kunt u dit evt. kort toelichten?  

 
 
Heeft uw kind een allergie of dieet waar rekening mee moet  

worden gehouden?        ☐ Ja  ☐ Nee  

Gebruikt uw kind medicijnen?       ☐ Ja  ☐ Nee  

Komt er dyslexie in de familie voor?      ☐ Ja  ☐ Nee  

Uw kind is onder behandeling/begeleiding van een specialist: 

Kinderarts   ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:    

Oogarts    ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:     

KNO-arts   ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:     

Psycholoog / orthopedagoog  ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:                        

Jeugdzorg   ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:     

Fysiotherapeut   ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:                     
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Heeft uw kind onderzoek ondergaan m.b.t.:             

Taal - of spraakontwikkeling  ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:    

Fysiotherapeut    ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:                        

Intelligentie     ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:    

Gedrag     ☐ Ja  ☐ Nee  Toelichting:           

Voor alles geldt: zijn er onderzoeksverslagen?  ☐ Ja zou u een kopie willen bijvoegen ☐ Nee   

 

Algemene ontwikkeling 

Mijn kind heeft belangstelling voor, is geïnteresseerd in: 

Gezelschapsspelletjes    ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Boekjes/voorlezen    ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Computer/tablet    ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Cijfers en getallen    ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Letters      ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Tekenen     ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Knutselen     ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Buiten spelen     ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit   

Mijn kind: 

Is zindelijk, kan alleen naar het toilet   ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit  

Kan zich in woorden goed duidelijk maken ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit  

Kent de kleuren     ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit  

Kan goed luisteren als er voorgelezen wordt  ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit  

Kan zichzelf goed vermaken    ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit  

Durft vragen te stellen     ☐ vaak  ☐ soms  ☐ nooit  

Zijn er nog aanvullende gegevens over uw kind die van belang zijn bij de start van de basisschool? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Naam       

Datum                     Handtekening       
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