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AANMELDFORMULIER LEERLINGEN 

ALGEMENE TOELICHTING 

Ondertekenaar van dit formulier verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier toelating van de vermelde 

leerling op Basisschool de Troubadour. Het formulier zal inclusief eventuele bijlagen worden gescand en aan het dos-

sier van de leerling in het leerling administratiesysteem worden toegevoegd. 

VERKLARING SCHOOL 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 

• de directie en teamleden van de school; 

• de inspectie van het basisonderwijs; 

• de rijksaccountant van het ministerie van OCW. 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Elke rechtmatige verzorger heeft recht op inzage en correctie van de onjuiste gegevens in het deel van de leerling ad-

ministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

TOELICHTING BSN (PGN) 

Het Burgerservicenummer (persoons gebonden nummer) van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden: 

• het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind; 

• het geboortebewijs van uw kind; 

• een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt. 

Het is dus niet nodig een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen: Gemeentelijke Basisadministratie) aan 

te vragen. 

Let op: neem bij uw inschrijvingsgesprek één van genoemde document mee, waarop het BSN van uw kind staat. Een 

zorgpas kan hiervoor niet gebruikt worden, want dit document is niet door de overheid uitgegeven. 
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GEGEVENS LEERLING 

Personalia   Adres 

Achternaam     Land   

Voorvoegsel(s)     Postcode   

Voornamen     Huisnummer   

Roepnaam     Huisnr toevoeging   

Geslacht  Man   Straatnaam   

   Vrouw   Geheim adres  Ja  Nee 

Geboortedatum     Geheim telefoonnr  Ja  Nee 

Geboorteplaats         

BSN (PGN)     Voorschoolse programma's 

Land van Herkomst 

leerling 
  

  
VVE-indicatie   Onbekend 

Meest gesproken taal 

thuis 
  

  
    Ja 

Datum in Nederland         Nee 

Nationaliteit (1e)    Kinderdagverblijf   

Nationaliteit (2e)    Peuterspeelzaal   

  

School van Herkomst   

 (Indien van toepassing)  

 Opmerkingen:  

  Laatste groep   

  Laatste leerjaar   

  

  Datum aanmelding   

  Datum 1e schooldag   

NOODNUMMERS 

Belvolgorde Naam + relatie tot leerling Noodnummer 

1e     

2e     

MEDISCHE GEGEVENS 

Naam huisarts  

medicijnen  

Allergieën   

Dyslexie in de familie  

Belangrijk om te weten  
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GEGEVENS VERZORGERS 

Personalia verzorger 1   Personalia verzorger 2 (indien van toepassing) 

Achternaam     Achternaam   

Voorna(a)m(en)     Voorna(a)m(en)   

Voorletter(s)     Voorletter(s)   

Aanhef  Heer   Aanhef  Heer 

   Mevrouw      Mevrouw 

Relatie tot leerling     Relatie tot leerling   

Wettelijk gezag  Ja  Nee   Wettelijk gezag  Ja  Nee 

Geboortedatum     Geboortedatum   

Geboorteplaats     Geboorteplaats   

Geboorteland   Geboorteland  

Burgerlijke staat     Burgerlijke staat   

      

     

      

      

      

      

     

     

     

Beroep   Beroep  

Werkzaam bij bedrijf     Werkzaam bij bedrijf   

Telefoonnr. mobiel     Telefoonnr. mobiel   

Geheim nr.  Ja  Nee   Geheim nr.  Ja  Nee 

Telefoonnr. werk     Telefoonnr. werk   

E-mailadres     E-mailadres   

E-mail ontvangen  Ja  Nee   E-mail ontvangen  Ja  Nee 

Thuistaal     Thuistaal   

  

 
        

Adresgegevens  verzorger 1 (Alleen indien afwijkend)   Adresgegevens verzorger 2 (Alleen indien afwijkend) 

Land     Land   

Postcode     Postcode   

Huisnummer     Huisnummer   

Huisnr toevoeging     Huisnr toevoeging   

Straat     Straat   

Adres geheim  Ja  Nee   Adres geheim  Ja  Nee 

Telefoonnummer     Telefoonnummer   

Geheim telefoonnr  Ja  Nee   Geheim telefoonnr  Ja  Nee 

mailto:troubadour@skpo.nl


 

Basisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616 EE – troubadour@skpo.nl – 040 251 27 04 - www.troubadour-skpo.nl 

ONDERTEKENING VERZORGERS 

Verzorger 1   Verzorger 2 

Naam     Naam   

Handtekening     Handtekening   

          

          

Datum     Datum   

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaren de ouder(s) / verzorger(s) 

dat de voor hun kind ingevulde gegevens kloppend zijn en naar waarheid zijn ingevuld 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

Verplichte overdracht persoonsgegevens 

De school is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van de leerling digitaal aan te leveren aan: 

1. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

2. een vervolgschool via Overstapservice Onderwijs (OSO) 

Ten aanzien van punt 2 geldt dat verzorgers voor verzending van de gegevens naar de vervolgschool via OSO inzage 

dienen te hebben in de gegevens die digitaal via OSO naar de vervolgschool worden verstuurd. 

Overdracht persoonsgegevens waarvoor verzorgers toestemming moeten geven 

1. Meegeven groepslijst met NAW-gegevens,  Toestemming  Geen toestemming 

  geboortedatum en telefoonnummer van de leerling     

2. Gebruik van foto's en video's van een kind:     

  in schoolgids, schoolbrochure, schoolkalender  Toestemming  Geen toestemming 

  op website van de school  Toestemming  Geen toestemming 

  in (digitale) nieuwsbrief  Toestemming  Geen toestemming 

  op socialmedia-accounts van de school  Toestemming  Geen toestemming 

 in de TroubadourApp  Toestemming  Geen toestemming 

 voor professionaliseringsdoeleinden van leerkrachten   Toestemming  Geen toestemming 

3. Overdracht van NAW-gegevens aan de  Toestemming  Geen toestemming 

  bibliotheek voor het aanmaken van een pas     

4. Het opvragen van relevante gegevens van de  Toestemming  Geen toestemming 

  leerling bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of     

  de vorige basisschool     

Andere kinderen in het gezin 

Naam Geboortedatum Indien van toepassing naam school  
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