
 

 
 

 

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

 

BurgerServiceNummer 
 

Roepnaam   

1e voornaam   

2e voornaam   

3e voornaam   

Voorvoegsel   

Achternaam   

Geslacht   

Geboortedatum   

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

Zo ja, in groep(en): 

 

 

Land  
 

Postcode   

Straatnaam   

Huisnummer   

Huisnr. toevoeging   

Plaatsnaam   

Gemeente   

Adres geheim?  ja  /  nee * 
 

Bereikbaarheid ouders/verzorgers 
 
   Geheim  

Telefoon privé       ja   /   nee *  

Mobiel  
ouder/ verzorger 1*  

 
    ja   /   nee *  

Mobiel  
ouder/verzorger 2* 

 
    ja   /   nee *  

Telefoon werk 
 ouder/verzorger 1* 

 
    ja   /   nee *  

Telefoon werk  
ouder/verzorger 2*  

 
    ja   /   nee *  

Noodnummer       ja   /   nee *  

E-mail  
ouder/verzorger 1* 

 
    ja   /   nee *  

E-mail  
ouder/verzorger 2* 

 
    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 opvang voor asielzoekers    ja   /   nee *  

Leerling verblijft in tehuis    ja   /   nee *  

Opmerkingen gezinssituatie  

 
 1)  Gezin waarin één der ouders ontbreekt, door overlijden, door een 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: 

VVE-geïndiceerd 2):  ja / nee *     

Indien ja, aantal dagdelen:     

Startdatum:  Einddatum:    

2)  Het kan zijn dat de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf met een speciaal programma heeft gewerkt om doelgericht te investeren in de ont-
wikkeling van uw kind en de andere kinderen. Bijvoorbeeld met het programma Puk & Ko, Ko Totaal of Piramide. Dit noemen wij Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE).  Wanneer uw kind hiervoor geïndiceerd is, heeft u dit te horen gekregen van het consultatiebureau. 

Gegevens vorige basisschool: 

Naam vorige school:  Groep:    

Adres vorige school:       

 

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 ouder/verzorger 1          Gevens ouder/verzorger 2 

Voornaam    Voornaam   

Voorletters   Voorletters   

Voorvoegsel   Voorvoegsel   

Achternaam   Achternaam   

Relatie tot leerling   Relatie tot leerling   

Wettelijk vertegen-
woordiger 

   ja   /   nee * Wettelijk vertegen-
woordiger 

   ja   /   nee * 

Geslacht   Geslacht   

Vluchtelingenstatus     ja   /   nee *   Vluchtelingenstatus     ja   /   nee *  

Adresgegevens    Indien afwijkend van verzorger 1 

Postcode   Postcode   

Straatnaam   Straatnaam   

Huisnummer   Huisnummer   

Toevoeging huisnr.   Toevoeging huisnr.   

Plaatsnaam   Plaatsnaam   

Gemeente   Gemeente   

 
 
 
Onderstaande hoeft u alleen in te vullen indien u dit 
voor de school belangrijke informatie vindt. 

 
 
 
Onderstaande hoeft u alleen in te vullen indien u dit 
voor de school belangrijke informatie vindt. 

Geboortedatum**    Geboortedatum**   

Geboorteland**   Geboorteland**  

Nationaliteit **   Nationaliteit **  

Burgerlijke staat **   Burgerlijke staat **  

Beroep **   Beroep **  

Gezindte **   Gezindte **  

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
* * in te vullen indien u dit voor de school 

belangrijke informatie vindt. 

 

 



 

 
 

 

 

                                                           
1 Het is sinds de wet Algemene verordening gegevensbescherming niet meer toegestaan een kopie van het burgerservicenum-
mer (BSN) op te slaan. Het is voldoende wanneer de school het door u ingevulde BSN vergelijkt op een ID-kaart, paspoort of 
zorgpas.  

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. 

 

Ondergetekende verklaart hierbij:  

• Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld  

• Kennis te hebben genomen en in te stemmen met de inhoud van de schoolreglementen zoals vermeld in de 

schoolgids/website. 

• Akkoord te gaan met het inwinnen van informatie bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of vorige school.  

• Ervan op de hoogte te zijn dat de aanmelding nog geen inschrijving betekent. Na het intakegesprek, als uw 

kind 3 jaar en 9 maanden is, wordt bepaald of een kind definitief kan worden ingeschreven.  

     

Datum        
   

   

Datum     

Plaats  
   

Plaats  
   

Handtekening  
ouder/verzorger 1*  

   Handtekening  
ouder/verzorger 2*  

   

 

Bij inlevering van het aanmeldingsformulier:  
Voor een goede registratie vragen wij u een bewijs van 
het BSN van uw kind aan ons te laten zien. Deze is te 
vinden op de  zorgpas identiteitsbewijs of paspoort1. 
 

Heeft uw kind op de eerste schooldag alleen een buiten-
lands paspoort dan vragen wij u hiervan een kopie af te 
geven. 

 
 

 
 

 


