
In te vullen door school: 
BSN-nummer gecontroleerd op: Paraaf controleur: 

Roepnaam BSN-nummer
Voornamen
Voorvoegsel(s) Straatnaam
Achternaam Huisnummer
Geslacht Postcode
Geboortedatum Woonplaats 
Geboorteplaats Gemeente
Geboorteland Land
Nationaliteit 1 Geheim? (ja/nee)
Nationaliteit 2 Telefoonnummer, 
In Nederlands sinds in geval van nood
Religie Relatie tot leerling
Thuistaal

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2

Roepnaam Roepnaam
Voorletters Voorletters
Voorvoegsel(s) Voorvoegsel(s)
Achternaam Achternaam
Geslacht Geslacht
Geboortedatum Geboortedatum
Geboorteplaats Geboorteplaats
Geboorteland Geboorteland
Nationaliteit 1 Nationaliteit 1
Nationaliteit 2 Nationaliteit 2
Religie Religie
Thuistaal Thuistaal
Vluchtelingenstatus Vluchtelingenstatus

Straatnaam Straatnaam
Huisnummer Huisnummer
Postcode Postcode
Woonplaats Woonplaats 
Gemeente Gemeente
Geheim? (ja/nee) Geheim? (ja/nee)

Telefoon privé Telefoon privé 
Geheim? (ja/nee) Geheim? (ja/nee)
GSM nummer GSM nummer
Geheim? (ja/nee) Geheim? (ja/nee)
Telefoon werk Telefoon werk
E-mail E-mail
Relatie tot leerling Relatie tot leerling

Leerlinggegevens

Gegevens ouder/voogd/verzorgers

Aanmeldformulier 



Aantal kinderen in het gezin jongen(s)
meisje(s)

Hoeveelste kind in het gezin
Reeds broers / zussen op onze 
school

Voor gescheiden ouders: 

Datum van scheiding
Bij wie woont het kind?

Wie draag het ouderlijk gezag?     Beiden               Moeder             Vader 

Is er sprake van onder toezichtstelling? (ja/nee)
Indien ja, naam gezinsvoogd

Naam huisarts Telefoonnummer huisarts
Naam tandarts Telefoonnummer tandarts

Heeft uw kind alle verplichte inentingen gehad? (ja/nee)
Gebruikt uw kind medicijnen? (ja/nee)

Diagnose: 

Medicijngebruik
op school

Bekend bij het kind / gezin / familie

         leesproblemen / dyslexie
         rekenproblemen / dyscalculie
         andere leerstoornissen
         gedrag
         ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafdheid 
         logopedie 
         fysiotherapie
         motorische stoornissen
         allergieën
         anders…
         hulpmiddelen, zo ja welke: 

         Heeft uw kind onlangs nog een ingrijpende 
         gebeurtenis meegemaakt? 
         (bijv. geboorte, dood, scheiding, verhuizing)

Gezinssamenstelling:

Belangrijke medische gegevens



Naam
Adres
Plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon

Uw kind wordt aangemeld voor groep

Heeft uw kind een KinderDagVerblijf bezocht (ja/nee)
Naam KDV
Plaats KDV

Heeft uw kind een PeuterOpvang bezocht (ja/nee)
Heeft uw kind een VVE indicatie* (ja/nee)
Naam PO
Plaats PO

Indien uw kind van een andere basisschool komt: 

Naam school
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats
Naam schooldirectie
Telefoonnummer
Zit daar nu in groep

Met ingang van welke datum laat u uw kind daar uitschrijven
Met ingang van welke datum komt uw kind bij ons op school

Bijzonderheden ouders / familie

Overige bijzonderheden / opmerkingen

Voorschoolse achtergrond

Gegevens hulpverlenende instantie: 

* Kinderen die een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het 
consultatiebureau op basis van door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. 

Bijzonderheden / opmerkingen



Hierbij verklaren wij: 
- Akkoord te gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingadministratie en het aanleggen
  van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school.
- Toestemming te geven voor video-interactie t.b.v. de leerkracht voor begeleiding van de groep
- De directie en/of de interne begeleiding van de school toestemming te verlenen om contact op te nemen 
  met de peuteropvang, het kinderdagverblijf, de vorige basisschool en andere vermelde instanties met 
  als doel inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten die voor de school van
  belang zijn om het kind na adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling. Deze informatie
  zal conform de eisen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

Hierbij geven wij: 
ja/nee

- Toestemming voor het opnemen van de naam, adres en woonplaatsgegevens in 
  de adressenlijst van de groep.
- Voor toestemming voor gebruik van beeldmateriaal wordt verwezen naar de  
  bijlage.

NB: Ouders die in de toekomst wijzigingen willen aanbrengen in de toestemming tot het gebruik van beeld-
materiaal (waar hun kind op staat) dan wel in het opnemen van NAW-gegevens in de adressenlijst,
dienen dit zelf schriftelijk aan de schooldirectie door te geven. 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet 
staat ingeschreven bij een andere basisschool.

OUDER / VERZORGER 1 OUDER / VERZORGER 2

Naam
Handtekening

Plaats
Datum

Verklaring / toestemming


