Aanmeldingsformulier
Personalia leerling
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht

man / vrouw

Geboortedatum

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)*
Polisnummer ziektekosten
Verzekeringsmaatschappij ziektekosten
Geloof
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit

(indien van toepassing)

Culturele achtergrond

(land)

Land van herkomst**
Datum van aankomst in Nederland

(dd-mm-jj)

Indien uw kind een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf heeft bezocht:
Naam van peuterspeelzaal / kinderdagverblijf
Adres en plaats
Overdrachtsformulier toegevoegd

ja/nee

Heeft uw kind een Voorschoolse- en/of

ja/nee

Vroegschoolse (VVE) indicatie gehad voor
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf?
Indien een VVE indicatie is afgegeven, wat
was hiervan de reden?
Gaat u akkoord dat de school (indien nodig)

ja/nee

contact opneemt met de peuterspeelzaal of
het kinderdagverblijf?
Indien uw kind afkomstig is van een andere school:
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
De groep van herkomst
Volgt onderwijs sinds

(dd-mm-jj)

Schoolloopbaan tot heden

groep

Onderwijskundig rapport toegevoegd

ja/nee

Gaat u akkoord dat de school contact

ja/nee

groep

groep

groep

groep

groep

groep

groep

groep

groep

opneemt met de vorige school?
Staat uw kind ook ingeschreven bij een

ja/nee

andere school?
Eventuele opmerkingen
* BSN: deze staat vermeld op een officieel document, genoemd in de begeleidende brief.
** Land van herkomst: dit is het geboorteland van het kind.

Medisch

(naam school)

Achternaam huisarts
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Achternaam tandarts
Adres
Woonplaats
Telefoon
Medicijnen

ja/nee

Medicijnen moeten op school worden gebruikt

ja/nee
Indien ja, formulier ‘Toestemming tot verstrekken van medicatie’ invullen!

Allergie
Producten die uw kind niet mag eten of
drinken
Eventuele opmerkingen

Gezin
Gezinssamenstelling
(bv.2-oudergezin, 1-oudergezin)
Indien gescheiden ouders:
Kind woont bij
Is er sprake van omgangsregeling,
dan graag toelichting geven

Aantal kinderen in gezin
Plaats kind in het gezin
Broer/zus hier al op school

ja / nee

Indien hier al op school

1.

(naam en groep)

2.

(naam en groep)

3.

(naam en groep)

4.

(naam en groep)

1.

(geboortedatum)

2.

(geboortedatum)

3.

(geboortedatum)

4.

(geboortedatum)

Indien nog niet schoolgaand

Noodnummer 1

(telnr.)

Naam persoon en relatie tot kind
Noodnummer 2
Naam persoon en relatie tot kind
Eventuele opmerkingen
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Versie 2.1

(telnr.)

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Relatie tot kind
(vader/moeder/ …)
Ouderlijk gezag

ja/nee

Indien nee, gezag ligt bij
Geboortedatum verzorger
Geboorteland
Geboorteplaats
Beroep
Hoogst genoten opleiding
Indien VMBO opleiding de hoogst genoten

Basis / Kader / Gemengd / Theoretisch

opleiding is, dan de leerweg vermelden
Diploma behaald

ja/nee

Indien geen diploma, dan aantal jaren
onderwijs gevolgd
Naam school waar diploma is behaald of
jaren onderwijs zijn gevolgd
Jaar waarin diploma is behaald
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon thuis

geheim

E-mail

Personalia verzorger 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Relatie tot kind
(vader/moeder/…)
Ouderlijk gezag

ja/nee

Indien nee, gezag ligt bij
Geboortedatum verzorger
Geboorteland
Geboorteplaats
Beroep
Hoogst genoten opleiding
Indien VMBO opleiding de hoogst genoten

Basis / Kader / Gemengd / Theoretisch

opleiding is, dan de leerweg vermelden
Diploma behaald
Indien geen diploma, dan aantal jaren
onderwijs gevolgd

Versie 2.1

ja/nee

ja/nee

Naam school waar diploma is behaald of
jaren onderwijs zijn gevolgd
Jaar waarin diploma is behaald
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Burgerlijke staat
E-mail
(indien afwijkend van verzorger 1)
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon thuis

geheim ja/nee

Eventuele opmerkingen

Publicatie foto- en beeldmateriaal
Af en toe maakt de school foto’s en/of video-opnames van de leerlingen. Deze worden alleen gebruikt als ouder(s)/verzorger(s)
hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven.
Ik geef toestemming voor de publicatie van beeldmateriaal van mijn zoon/dochter*:
o
in een schoolbrochure of flyer,
o
in de nieuwsbrief naar ouders,
o
op de website van de school,
o
in de digitale schoolgids,
o
op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook, Instagram),
o
Ik geef géén toestemming voor de publicatie van beeldmateriaal van mijn zoon/dochter.
Mocht u uw toestemming willen wijzigen gedurende de schoolloopbaan van uw kind, dan kunt u dit melden bij de administratie.
Wij zullen u hier jaarlijks aan herinneren via een bericht in onze nieuwsbrief.
* Graag aankruisen wat van toepassing is.

Door ondertekening verklaren de ouder(s)/verzorger(s) dat alle beschikbare informatie is gegeven en dat dit formulier naar
waarheid is ingevuld. Tevens geven de ouder(s)/verzorger(s) met hun handtekening aan dat ze de uitgangspunten van de school
onderschrijven.

Ondertekening
Naam verzorger 1
Handtekening

Datum

(dd-mm-jj)

Ondertekening
Naam verzorger 2
Handtekening

Datum

(dd-mm-jj)
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