
AANMELDFORMULIER NIEUWE LEERLING 
 

 

LEERLING 

Roepnaam   Jongen / meisje 

Doopnamen  

Achternaam  Voorvoegsels 

Geboortedatum  Geboorteplaats 

Geboorteland  Nationaliteit(en) NL / ……………  

Woont in NL sinds  Voertaal thuis: 

Adres  

Postcode   Woonplaats 

Telefoonnummer  
(voor op klassenlijst) 

  Geheim: ja / nee 

Burgerservicenummer (sofi)  Vluchtelingenstatus: ja / nee 

Godsdienst  

Peuterspeelzaal / KDV  

VVE-indicatie  

Startdatum (1e schooldag) 4e verjaardag / andere datum …….. - ……… - ……… 

Indien afkomstig van andere school:  

Naam school  

Adres school  

Komt uit groep  

Start op Westwijzer in groep  

Medicijngebruik  

Huisartsenpraktijk + 
Behandelend huisarts 

 

Naam ziektekostenverzekering.   

Opmerkingen/ bijzonderheden 

 
 
 
 
 
 
 



1. Algemene ontwikkelingsaspecten. 
Zijn er bijzonderheden? (zwangerschap, geboorte, babytijd, ziekte, handicap, allergieën, medicijngebruik ,eten, 
drinken slapen.) 
 
 
Heeft het kind een peuterspeelzaal  / Kinderopvang bezocht?  
 
Zindelijkheid overdag en ’s nachts: 
 
2. Motorische ontwikkeling. 
Zijn er bijzonderheden over leren lopen, steppen, fietsen, zich aankleden e.d. 
 
 
3. Zintuiglijke ontwikkeling. 
Zijn er bijzonderheden over zien, horen spreken? 
 
 
4.Taalontwikkeling. 
Wat is de thuistaal? 
Spreekt het kind al Nederlands? 
 
Dyslexieprotocol:  
Kind kan al kleuren benoemen? Welke? 
 
Komt dyslexie in de familie (leesproblemen)? 
 
Vertraagde spraak-/taalontwikkeling in eigen taal? 
 
Wordt thuis (niet) veel (voor-)gelezen? 
 
Logopedie i.v.m. spraak-/taalproblemen? 
 
Wanneer is hiermee gestart? 
 
Vindt bibliotheekbezoek plaats?  
 
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Hoe omschrijft U het karakter van uw kind? 
(vriendelijk, gesloten, opvliegend, “makkelijk kind”, “moeilijk kind” angstig e.d.) 
 
 
Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt? 
(bijv. een ongeluk, overlijden van familie, ziekenhuisopname, scheiding, verhuizing, ziekte van de ouders) 
 
 
6. Overig 
Zijn er instanties in het gezin aanwezig of betrokken geweest? 
 
 
 



 MOEDER / VERZORGER 1 

Achternaam (meisjesnaam)  Gebruikt naam echtgenoot? J / N 

Roepnaam   

Voorletters  

Alleen indien afwijkend  
van gegevens kind 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon privé geheim ja / nee 

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Geboorteland  Nationaliteit 

Relatie tot kind moeder / anders nl. 

Burgerlijke staat 
gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend / gescheiden / 
ongehuwd / hertrouwd 

E-mail privé  
Schoolmail hierop 
ontvangen? ja/nee
  

Telefoon mobiel  

Beroep  

Werkzaam bij  

Telefoon werk   

Ouderlijk gezag Ja / nee 

Evt. extra telefoonnummer  
Oppas / opa / oma / …………….. 
Naam: ……………………………. 

Evt. extra telefoonnummer  
Oppas / opa / oma / …………….. 
Naam: ……………………………. 

Indien ouders gescheiden zijn: 
Jaar van scheiding:  

Ouderlijk gezag ligt bij: beiden / vader / moeder 

Geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de vorige school/peuterspeelzaal? ja / nee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VADER / VERZORGER 2  

Achternaam   

Roepnaam   

Voorletters  

Alleen indien afwijkend  
van gegevens kind 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon privé geheim ja / nee 

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Geboorteland  Nationaliteit 

Relatie tot kind vader / anders nl. 

Burgerlijke staat 
gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend / gescheiden / 
ongehuwd / hertrouwd 

E-mail privé  
Schoolmail hierop 
ontvangen?  
Ja / Nee 

Telefoon mobiel  

Beroep  

Werkzaam bij  

Telefoon werk   

Ouderlijk gezag Ja / nee 

  

Handtekening verzorger 1 
 
 
 

Handtekening verzorger 2 
 
 
 

Handtekening directeur 
 
 
 

Datum ondertekening …. - …. - …….. 

 

 

 



Verklaring 
 
Toestemming tot handelwijze voor als uw kind ziek wordt op school 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich 
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact 
opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon. Een enkele keer 
komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de 
leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat 
een arts geconsulteerd moet worden. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier 
invullen. 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve 
van: 
 
 
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn: 
 
naam: _________________________________________ 
 
telefoon thuis: _________________________________________ 
 
telefoon werk: _________________________________________ 
 
 
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: 
 
• MEDICIJNEN: 
naam: _________________________________________ 
 
• ONTSMETTINGSMIDDELEN: 
naam: _________________________________________ 
 
• SMEERSELTJES tegen bijvoorbeeld insectenbeten: 
naam: _________________________________________ 
 
• PLEISTERS: 
naam: _________________________________________ 
 
• OVERIG: 
naam: _________________________________________ 
 
 
Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van 
de school? Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. 
 
Datum: ____________________________ 20___ 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 
 
_________________________________________ 

 



Toestemmingsformulier  

 

De ouder(s)/verzorger(s) van ………………………….. 

 

geven toestemming en medewerking aan de directie/intern begeleider van Westwijzer om in de periode 

voordat het kind ingeschreven wordt op Westwijzer: 

- gegevens (mondeling en schriftelijk) op te vragen bij de voorschoolse educatie of toeleverende 

school; 

- dat school het kind mag observeren op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf; 

- dat school informatie mag inwinnen indien noodzakelijk bij het consultatiebureau/GGD over het 

kind; 

- dat ouders actief participeren met externe partners (oa. aanvullend onderzoek, 

opvoedondersteuners, logopedie) 

 

 

Datum:  

 

Handtekening ouders: 

 

………………………………………………………………………………… 

Directie school: 

Handtekening: 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOESTEMMINGSFORMULIER FOTO’S EN VIDEO’S 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. 
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden 
we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op bijvoorbeeld internet 
verschijnen.  
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van 
foto’s en video’s op internet. 
 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen 
soms zelf een keuze willen maken om foto’s al dan niet te gebruiken.  
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de 
stagiaire op te nemen dan zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven.   
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van: 
 
(kind) …………………………………….. leerjaar ……..  +  (kind) …………………………………….. 
leerjaar … 
 
(kind) …………………………………….. leerjaar ……..   + (kind) …………………………………….. 
leerjaar … 
 
dat foto’s en video’s door Basisschool Westwijzer gebruikt mogen worden*:  
 
 in de schoolgids en schoolkalender 
 op de website van de school  
 in de (digitale) nieuwsbrief  
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
Datum:     .............................................................................. 
 
Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 


