
 

 

Aanmeldingsformulier leerling        
        Aanmelding door middel van dit formulier betekent niet direct plaatsing.  

BurgerServiceNummer 
(voorheen sofinummer)  

 

Roepnaam   

1e voornaam   

2e voornaam   

3e voornaam   

Voorvoegsel   

Achternaam   

Geslacht  jongen / meisje * 

Geboortedatum   

Geboortetijdstip  
(alleen bij meerling)  

 

 

Land   

Postcode   

Straatnaam   

   

Huisnummer   

Huisnr. toevoeging   

Plaatsnaam   

Gemeente   

Adres geheim?  ja  /  nee * 

Reeds broertje(s) / 
zusje(s) op school?  

Zo ja, in groep(en): 

 

Bereikbaarheid ouders/verzorgers 
 
   Geheim  

Telefoon privé       ja   /   nee *  

Mobiel  
moeder/verzorger  

     ja   /   nee *  

Mobiel vader/verzorger      ja   /   nee *  

Telefoon werk 
 moeder/verzorger  

     ja   /   nee *  

Telefoon werk  
vader/verzorger  

     ja   /   nee *  

Telefoon extra       ja   /   nee *  

E-mail       ja   /   nee *  

Extra e-mail       ja   /   nee *  

 

Geboortegegevens leerling  

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Nationaliteit   

In Nederland sinds  
(indien afkomstig uit buitenland)  

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

  



 

 

Gezinssituatie  

Eénouder gezin 1)    ja   /   nee *  

Voertaal thuis    

Leerling woont in centrale op-
vang voor asielzoekers  

  ja   /   nee *  

Leerling verblijft in tehuis    ja   /   nee *  

Opmerkingen gezinssituatie  

  
 1)  Gezin waarin één der ouders ontbreekt, door overlijden , door een (on)bewuste keuze, of doordat het gezag door 
 rechterlijke uitspraak aan één ouder is toegekend. 

 

(Voor)schoolse geschiedenis 

Kinderdagverblijf:       ja / nee *  Peuteropvang:          ja / nee *  

Naam kinderdagverblijf:  Naam peuterspeelzaal: 

Deelname aan VVE-programma 2):  ja / nee *  Naam voorschools programma:    

Indien ja, aantal dagdelen:     

Startdatum:  Einddatum:    

Naam vorige school:  Groep:    

Adres vorige school:       

 

2)  

  
  

Het kan zo zijn dat de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf met een speciaal programma heeft gewerkt om doelgericht 
te investeren in de ontwikkeling van uw kind en de andere kinderen. Bijvoorbeeld met het programma Puk & Ko, Ko Totaal 
of Piramide. Dit noemen wij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).   

 

Medische informatie  

Allergie  :  

Medicijngebruik (op school)  :  

Naam huisarts  :  

Naam tandarts  :  
 

Extra ondersteuning  

Vermoedt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om de school goed  
te kunnen doorlopen?  

ja / nee * 

Indien ja, waaruit zal deze extra ondersteuning moeten bestaan?  
  
  

  



 

 

Gegevens moeder/verzorger     Gegevens vader/verzorger  

Voornaam    Voornaam   

Voorletters   Voorletters   

Voorvoegsel   Voorvoegsel   

Achternaam   Achternaam   

Relatie tot leerling   Relatie tot leerling   

Geslacht     man  /  vrouw *  Geslacht        man  /  vrouw *  

Indien van toepas-
sing meisjesnaam   

 
 

Geboortedatum   Geboortedatum   

Geboorteland   Geboorteland   

Nationaliteit   Nationaliteit   

Burgerlijke staat   Burgerlijke staat   

Beroep   Beroep   

Vluchtelingenstatus     ja   /   nee *  Vluchtelingenstatus        ja   /   nee *  

Gezindte   Gezindte   

Adresgegevens    Indien afwijkend van moeder/verzorger  

Postcode   Postcode   

Straatnaam   Straatnaam   

Huisnummer   Huisnummer   

Toevoeging huisnr.   Toevoeging huisnr.   

Plaatsnaam   Plaatsnaam   

Gemeente   Gemeente   

Verwachte verhuis-
datum naar Vrooner-
meer Noord (indien 
van toepassing) 

 Verwachte verhuis-
datum naar Vrooner-
meer Noord (indien 
van toepassing) 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is  

 

  



 

 

Gegevens moeder/verzorger  Gegevens vader/verzorger   

 

Soort hoogst genoten onder-
wijs (bijv.: HAVO)   

 Soort hoogst genoten onder-
wijs (bijv.: HAVO)   

Indien VMBO: omcirkel:  
BB / KB / GL /TL  

Indien VMBO: omcirkel:  
BB / KB / GL /TL  

Diploma behaald:  ja / nee  Diploma behaald:  ja / nee  

Indien ja, het jaar waarin het 
diploma is behaald   

Indien ja, het jaar waarin het 
diploma is behaald   

Indien geen diploma: het aan-
tal jaren genoten onderwijs 
binnen betreffende opleiding  

 
Indien geen diploma: het aan-
tal jaren genoten onderwijs 
binnen betreffende opleiding  

 

Naam van de school  
 

Naam van de school  
 

Land en plaats van de school  
 

Land en plaats van de school  
 

 
Dit aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden door beide ouders/verzorgers (tenzij er sprake is van een een-
oudergezin).  
 

Wat als u gescheiden bent?  
• Bij co-ouderschap tekenen beide ouders.  
• Indien het gezag door een rechterlijke uitspraak aan één ouder is toegekend, ondertekent slechts die ouder dit for-

mulier. 
 

Ondergetekende verklaart hierbij:  

• Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met controle van de opleidingsgegevens 
• Dat het aangemelde kind niet bij nog meer basisscholen is aangemeld  
• Kennis te hebben genomen en in te stemmen met de inhoud van de schoolreglementen zoals vermeld in de 

schoolgids  

• Akkoord te gaan met het inwinnen van informatie bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of vorige school.  
• Wel / geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s op de schoolwebsite en in andere publicaties 

van de school. 
 

Bij inlevering van het aanmeldingsformulier:  
• Vragen wij van u een kopie van het BSN van uw kind. Deze is te vinden op de  zorgpas of paspoort. 

     

Datum      Datum     

Plaats  
   

Plaats  
   

Handtekening  
moeder/verzorger  

   Handtekening  
vader/verzorger 

   

Gewenste startda-
tum van de leerling 
op school 

 

 
Inleveren van formulier bij Ronduit 
Havinghastraat 22 
1817 DA in Alkmaar 
e-mailadres: info@ronduitonderwijs.nl 

 

 


