
 
 

     Datum ontvangst   (door ons in te vullen):     -       - 

 

 
 
Aanmeldingsformulier 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
U heeft de keuze gemaakt om uw kind in te schrijven op OBS de Singel te Vlaardingen.  
Wij zijn erg blij met uw keuze en hopen dat uw kind en u een fijne tijd op onze school heeft. 
Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier. Dit formulier dient u volledig ingevuld en 
ondertekend (indien van toepassing door beide ouders/verzorgers) in te leveren of op te 
sturen naar de school t.a.v. Arianne van Os (locatiedirecteur). 

 
Ook vragen wij u om een kopie van een origineel document (zorgpas) waarop het 
sofinummer/BSN vermeld staat bij te voegen.  
Deze kopie wordt na controle door ons vernietigd.  
 
Een aantal weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 
telefonisch of per mail contact met u op. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt 
over de wenperiode van uw kind. Een kind mag bij ons op school 5 ochtenden, van 08.30 uur 
tot 12.00 uur,  komen wennen voordat hij/zij 4 jaar wordt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arianne van Os 
Locatiedirecteur OBS de Singel



 
 

 
 

Ouderverklaring 

 

Gegevens leerling  

Achternaam  

Voorvoegsel(s)  

Voornaam/namen voluit  

Roepnaam   

Geslacht  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

Sofinummer/burgerservicenummer 
Kopie van zorgpas bijvoegen voor 
controle doeleinden 

 

Land van herkomst kind  

Datum in Nederland  

Land van herkomst verzorger (1)  
moeder 

 

Land van herkomst verzorger (2) 
vader 

 

Huisarts  

Verzekeringsmaatschappij 
ziektekosten 

 

Persoonlijk polisnummer 
ziektekosten 

 

Eerste nationaliteit  

Tweede nationaliteit   

Culturele achtergrond( niet 
verplicht) 

 

 

Adres  

Land  

Postcode  

Huisnummer + toevoeging  

Straat   
 

Plaats   

Telefoonnummer  

Adres geheim? Ja / Nee 

Telefoonnummer geheim? Ja / Nee 

 

Naam vorige 
school/peuterspeelzaal: 

 

Adres : Postcode: 

Groep: Reden van wisseling: 
  



 
 

 
 

Noodnummer  

Naam  

Telefoonnummer  

Omschrijving /relatie  

Noodnummer  

Naam  

Telefoonnummer  

Omschrijving/relatie  

 
 

Rubrieken  

Gezindte / Geloofsovertuiging 
(niet verplicht) 

 

Tandarts  
 
 

Medicijnen     

Begindatum Naam Einddatum Voorschrift  Toedienen  

     
 
 

 
 

Diagnoses   

Diagnosedatum Diagnose Gesteld door? 

   
 
 

 
 

Allergische reacties Wat te doen? 

Product  
 
 

 
 

Algemene medische gegevens  

Verboden producten  
 
 
 

Overige medische informatie  
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 
 

 
 

Privacy voorkeuren 

 

Op dit formulier kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven 

 

Door het inkleuren van een rondje geeft u aan waar u toestemming voor geeft. 

Kleurt u het rondje niet in, dan geeft u geen toestemming. 

 

Communicatie betreffende de school 

o Alles toestaan 

o Beeldmateriaal digitale nieuwsbrief       

o Beeldmateriaal schoolgids 

o Beeldmateriaal social media (Twitter, Facebook) 

o Beeldmateriaal website 

o Beeldmateriaal voor interne onderzoeken voor scholingsdoeleinden 

o PR & marketing doeleinden zoals folders, posters en advertenties 

o Schoolapp zoals Klasbord 

o Schoolfotograaf t.b.v. de groepsfoto 

o Deelname onderzoeken 

 

Communicatie betreffende Stichting Wijzer(overkoepelend bestuur)  

o Alles Toestaan 

o Beeldmateriaal digitale nieuwsbrief       

o Beeldmateriaal social media ( Twitter, Facebook) 

o Beeldmateriaal website 

o PR & marketing doeleinden zoals folders, posters en advertenties 

o Jaarverslag 

 

Beleid van de school en daarom ter kennisgeving met betrekking tot  

beeldmateriaalgemaakt door ouders/verzorgers. 

Wij vragen u geen beeld- of filmmateriaal van andere kinderen dan uw eigen kinderen te 
maken en te delen. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor beeldmateriaal van volwassenen, 
waaronder andere ouders en leerkrachten. Bent u zich altijd bewust van het feit dat ieder-
een zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s 
of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf. 

Plaats ___________________________________________________________ 

 

Datum ___________________________________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger 1  Handtekening ouder/verzorger 2 

 

 

--------------------------------------------  --------------------------------------------- 



 
 

 
 

 

 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

Gegevens 

ouder/verzorger/voogd 

(1 moeder) 

Gegevens 

ouder/verzorger/voogd 

(2 vader) 

Achternaam   

 

Voorvoegsel(s)   

Roepnaam    

Voorletter (s)   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Beroep (niet verplicht)   

Genoten opleiding (niet verplicht)   

Werkzaam bij bedrijf (niet verplicht)   

Telefoonnummer mobiel   

Telefoonnummer werk   

Burgerlijke staat   

Email adres    

 

 

Relatie tot leerling    

Heeft u wettelijk gezag? Ja / Nee Ja / Nee 

Thuistaal  

Adres: 

Alleen invullen als het adres anders is dan 

van kind. 

  

 

 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld 

 

Bij het verwerken van de gegevens houden wij rekening met de bescherming persoonsgegevens 

 

Naam   

 

Datum   

Handtekening  

 

 

 

 

  

 


