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Dalton-Kindcentrum Talentrijk 
Locatie TH: Theo Driessenhof 35 Helmond 0492-512223 

Locatie BH: Betuwehof 10 Helmond 0492-513466 
 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Fijn, dat U uw zoon/dochter op Dalton-Kindcentrum Talentrijk aan wilt melden. 
 
We zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen. 
 
Vriendelijk verzoeken wij u om bijgevoegd formulier zo volledig mogelijk ingevuld terug te 
sturen naar ons. Ook graag het BSN nummer invullen. Dit vindt u onder andere op: 
 

• de identiteitskaart (bij nieuwe ID’s op de achterzijde) 

• het paspoort 

• de zorgpas 
 
U ontvangt een bevestiging van ontvangst van het aanmeldingsformulier. 
 
Het is uiteraard altijd mogelijk om een afspraak te maken met de directie. 
 
Eén maand voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u benaderd door de leerkracht. 
Zij/hij maakt een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en daarin worden de 
oefendagen gepland. 
 
Mochten er nog vragen zijn, bel gerust met de directie of stuur een e –mail naar 
directie@kc-talentrijk.nl of kijk op de website, www.kc-talentrijk.nl. 
 
 

Wij vertrouwen op een goede en fijne samenwerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team Talentrijk 
 
 
 

mailto:directie@kc-talentrijk.nl
http://www.kc-talentrijk.nl/
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Aanmeldformulier nieuwe leerling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens leerling 

Roepnaam kind  

Voornamen kind  

Achternamen kind  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer thuis  geheim; ja/nee* 

Geslacht jongen/meisje* 

Nationaliteit  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Godsdienst  gedoopt ja/nee 

Burger service nummer Zie ID/paspoort/zorgpas 

Plaats in het gezin Kind is oudste/jongste/………………* 

Inschrijfdatum  

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

Huisarts / plaats / telefoon  

Tandarts / plaats / telefoon  

Medicijngebruik/allergieën  
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Gegevens ouders/verzorgers 

 
 
 
 
 
 
 

ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 

Naam ouder / verzorger  M / V M / V 

Relatie tot het kind vader / moeder / anders 
nl………………………* 

vader / moeder / anders 
nl………………………* 

Adres  (indien anders 
dan kind) 

  

Postcode / woonplaats   

Mobiel telefoonnummer   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Godsdienst   

Nationaliteit   

Thuistaal Dialect /ABN /anders, nl: Dialect /ABN /anders, nl: 

Burgerlijke staat gehuwd / samenwonend / 
gescheiden (jaar van 
scheiding………) / ongehuwd / 
hertrouwd 

gehuwd / samenwonend / 
gescheiden (jaar van 
scheiding………) / ongehuwd / 
hertrouwd 

Ouderlijk gezag ja/nee* ja/nee* 

Beroep   

Telefoon werk   

Email privé 
ouder/verzorger 1 

Schoolmail ontvangen ja/nee* 

Email privé 
ouder/verzorger 2 

Schoolmail ontvangen ja/nee* 

Noodnummer  

Naam noodnummer 
(omschrijving) 
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Kinderen die binnen 6 weken voor aanvang van de grote schoolvakantie 4 jaar worden, 
kunnen starten in groep 1 op de eerste schooldag ná de vakantie. 
 
Zitten er al broertjes/zusjes op Kindcentrum Talentrijk?    Ja / Nee * 
 
Heeft U uw zoon/dochter ook aangemeld op een andere school?   Ja / Nee * 
 
Zo ja, op welke school  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Het kind is afkomstig van een andere basisschool/peuteropvang/ 
kinderopvang:          Ja / Nee * 
 

Naam 
school/peuteropvang/kinderopvang 
 

 VVE indicatie 
ja/nee* 

Het kind zit in groep 
 

 

Naam leerkracht/pedagogisch 
medewerker 

 

Telefoonnummer 
 

 

 

Wilt u hieronder aangeven of er sprake is, of is geweest van bijzonderheden die van belang 
kunnen zijn bij de ontwikkeling van uw kind: 
Denk hierbij aan bijv. taalontwikkeling, gedrag, medische achtergrond of onder behandeling is 
of is geweest van bijv een arts / specialist of therapeut.  

 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn uw verwachtingen van ons kindcentrum: 
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Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO  

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in de leerlingenadministratie 
dat op zijn kind betrekking heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat 
het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die 
ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.  
Verklaring van aanmelding vierjarigen  
Bij inschrijving van een leerling in het basisonderwijs is een uitschrijvingverklaring vereist van de 
school waarvan de leerling afkomstig is. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school gaat, 
geldt dat de ouders/verzorgers dienen te verklaren dat hun kind binnen een periode van 6 
maanden voorafgaande aan de inschrijving, niet op een andere school was ingeschreven.  
Procedure aanmelding Passend Onderwijs  
In verband met de wet op Passend Onderwijs heeft Talentrijk na aanmelding 6 weken de tijd om 
te beslissen over de toelating van de leerling wanneer uw kind specifieke onderwijsbehoeften 
heeft en er aanpassingen op school nodig zijn. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden 
verlengd. Wij verwijzen u voor meer informatie naar hoofdstuk 4.5 van de Schoolgids Talentrijk.  
 
Hierbij verklaren de ouders dat:  
- hun zoon /dochter……………………………………… niet ingeschreven staat / heeft gestaan bij een 

andere school in de periode 6 maanden voorafgaand aan ondertekeningdatum.  

- zij er zorg voor dragen dat voor de inschrijvingsdatum alle relevante gegevens en specifieke 
onderwijsbehoeften van uw kind bij de school bekend zijn.1  

- zij de schoolregels van Daltonschool Talentrijk zullen respecteren (zie schoolgids).  

- zij volledige medewerking zullen verlenen bij onderzoeken en vervolgstappen en hulp 
accepteren en meewerken met hulpverlenende instanties in het belang van hun kind.  

- zij wel / geen* bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s (zonder commerciële doelstelling) 
zoals op de website en in de schoolgids.  

- dat hun kind(eren) zullen deelnemen aan schoolse activiteiten, zoals schoolreis, excursies, 
schoolkamp, trektocht en vieringen. etc.  

- dit formulier naar waarheid is ingevuld.  
 
Ondergetekende verklaart wel/niet* bereid te zijn de jaarlijkse ouderbijdrage per kind te 
voldoen. (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Datum: ………-…..…-…..… 
 
Plaats:  …………………….. 
 
Handtekening ouder/verzorger 1   Handtekening ouder/verzorger 2 
 
 
__________________________                         _____________________________ 
 
 
 
* = doorhalen 
1 Indien de gegevens niet tijdig voorhanden zijn, kan het kind hooguit als gast leerling worden ingeschreven. Definitieve plaatsing volgt 
altijd pas nadat alle relevante gegevens bekeken zijn. 
 


