
  

Algemeen aanmeldingsformulier 

 

 

 

 

Ondergetekende meldt hierbij het/de hieronder vermelde kind(eren) aan bij basisschool: 
 
__________________________________________________________________ (naam school).  
 
Met het ondertekenen van het aanmeldformulier verkla(a)r(t)(en) de verzorger(s) de op de website 
beschreven christelijke identiteit van SPCO De Oorsprong te respecteren, dan wel te 
onderschrijven en dat het aanmeldformulier naar waarheid is ingevuld. 
 
Dit formulier graag sturen naar de school waarvoor u uw kind(eren) aanmeldt. 
 
Gegevens van de leerling (1) 
 

Achternaam van de leerling  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum  

Gewenste plaatsingsdatum  

Gewenste groep / leerjaar  

 
Gegevens van de leerling (2) 
 

Achternaam van de leerling  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum  

Gewenste plaatsingsdatum  

Gewenste groep / leerjaar  

 
Gegevens van de leerling (3) 
 

Achternaam van de leerling  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum  

Gewenste plaatsingsdatum  

Gewenste groep / leerjaar  

 
Bovengenoemde kind(eren) zijn ook bij andere scholen aangemeld:   ja/nee  
           (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 
Indien de school van tweede keus een Oorsprong school betreft:  
 
__________________________________________________________________ (naam school).  
 
Gegevens van ouder/verzorger (1) 
 

Naam  

Voorletter(s)  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-Mailadres  

Relatie tot leerling  

Datum  

Handtekening 
 

 



  

Algemeen aanmeldingsformulier 

 

 

 

 

Gegevens van ouder/verzorger (2) 
 

Naam   

Voorletter(s)  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-Mailadres  

Relatie tot leerling  

Datum  

Handtekening 
 

 

 
Wachtlijsten/plaatsing 
U ontvangt van de school van aanmelding schriftelijk bericht indien er sprake is van een wachtlijst 
en op welke plek op deze lijst uw kind staat. Wanneer uw kind 3 jaar is, ontvangt u een 
inschrijfformulier en vervolgens start de plaatsingsprocedure. M.b.t. onze scholen in Driebergen-
Rijsenburg worden de naam en de geboortedatum van uw kind(eren) met andere scholen gedeeld, 
om overzicht over de wachtlijsten te houden. 
 
Dit aanmeldingsformulier geeft nog geen recht op plaatsing. Het toelatingsbeleid van de scholen 
van De Oorsprong is hierop van toepassing. Deze is op de school verkrijgbaar of kunt u vinden op 
de website www.de-oorsprong.nl. 
 
De scholen van de Oorsprong zijn verspreid over de gemeenten Wijk bij Duurstede en de 
Utrechtse Heuvelrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wijk bij Duurstede       Driebergen-Rijsenburg 

 

 

  Doorn   
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