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Aanmeldformulier 
 

 

Door school in te vullen Versie 2020-01 

Eerste schooldag  

Komt in groep  

Gegevens betreffende de leerling 

Achternaam  

Voornaam voluit  

Roepnaam  Geslacht m / v * 

Adres  Geheim ja/nee * 

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  Geheim ja/nee * 

Tweede adres (i.v.t)  Geheim ja/nee * 

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  Geheim ja/nee * 

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  Geboorte plaats  

Nationaliteit  

Thuistaal  

Godsdienst **  

Naam huisarts  

  

Bijzonderheden (denk aan medisch, fysiek, mentaal, etc.) ** 

 

 

 

 

Motivatie schoolkeuze 

 

 

 

 

Gegevens voorschoolse periode (indien van toepassing) 

Type voorschool Kinderopvang / Peuterspeelzaal * 

Naam  

Deelgenomen aan VVE programma Ja / nee * 

 

Gegevens over de schoolloopbaan (indien van toepassing) 

Volgt onderwijs sinds  

Komt van school  te  

Zit nu in groep  
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* doorhalen wat niet van toepassing is.  

** Niet verplicht om in te vullen. Wij gebruiken deze informatie alleen om er rekening mee te kunnen houden of om eventueel 

 een beroep te kunnen doen op je expertise. 

NB. Voor inzicht in de verwerking van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers op de website. 

Gegevens gezinssamenstelling, ouders en/of verzorgers 

Eenoudergezin Ja / nee *  

Aantal kinderen in het gezin     Waarvan ____  jongens en /of ____  meisjes 

Co-ouderschap Ja / nee *  

Ouderlijk gezag ligt bij Moeder / vader / beide * 

Ouder / verzorger 1 (moeder/vader/verzorger*) 

Voor- en achternaam  

Geboortedatum  Geboorteland  

Nationaliteit  

Opleiding **  

Beroep **  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Ouder / verzorger 2 (moeder/vader/verzorger*) 

Voor- en achternaam  

Geboortedatum  Geboorteland  

Nationaliteit  

Opleiding **  

Beroep **  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

OUDERVERKLARING 

Ondergetekenden (beide ouders / verzorgers) verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld 

Naam  Naam  

Datum  Datum  

Hantekening  Handtekening  

Extra telefoonnummer  

In noodsituaties nemen wij altijd contact op met de ouders / verzorgers. Indien je (allebei) onbereikbaar bent, wie 

wil je dan dat wij vervolgens bellen?  

1e naam  Telnr.  

2e naam  Telnr.  

3e naam  Telnr.  

4e naam  Telnr.  


