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Aanmeldformulier 
Omdat kinderen wettelijk gezien pas vanaf hun 3e verjaardag mogen worden ingeschreven, spreken 

we tot de derde verjaardag van een vooraanmelding. Wanneer uw kind 3 jaar is geworden, wordt deze 

aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving. Dit gaat automatisch. 

 

Gegevens aan te melden leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

Geboorteplaats ______________            

Burgerservicenummer (BSN)        ______ 

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Nationaliteit(-en)           

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim          ☐ Nee ☐ Ja 

Evt. gegevens vorige school________________________________________________________     

Broertje/zusje   Naam:        Geb.datum: _____ ____________  

Broertje/zusje   Naam: _       Geb.datum: _____ ____________ 

Broertje/zusje   Naam:                                   Geb.datum: _____ ____________ 

 

Overige gegevens: 

Thuistaal:   _________________________________________________________ 

Huisarts:   _________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _________________________________________________________ 

Extra noodnummer (bijv. opa/oma, oom/tante,  buurvrouw; naam en omschrijving:   _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

Medische informatie  (medicatie, allergieën, aandoeningen): _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: ______________________________________________________ 

Extra begeleiding van *: Fysiotherapie, logopedie, psycholoog, anders nl. _______________________ 

Bijzonderheden (bijv. gezinssituatie, dyslexie/hoogbegaafdheid in familie) ______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Een aantal vragen om aan de hand van de gegevens het kind zo goed als mogelijk in te delen in de juiste 

kleutergroep.  Wilt u aankruisen wat van toepassing is voor aanmelding in de kleutergroep. 

 

Mijn zoon / dochter is in het algemeen:  

☐ verlegen  ☐ direct op onderzoek uit   

☐ rustig  ☐ zeer ondernemend  

☐ eerst rustig daarna druk  

  

Mijn zoon / dochter:  

☐ kan langdurig met iets bezig zijn ☐ is snel afgeleid  

Hoe voelde het kind zich op de peuterspeelzaal? 

________________________________________________________________________________   

 

Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  
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Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                      ☐ Nee ☐ Ja   

Lunchen op school 

De ouders/verzorgers geven aan dat hun kind wel of niet deelneemt aan het overblijven en zijn op de hoogte 

van de financiële bijdrage die daarvoor gevraagd wordt. 

 ☐ wel lunchen op school ☐ niet lunchen op school  

Ondertekening 

In onze ouderapp Parro kunt u, als uw kind op school is begonnen, uw privacy-voorkeuren instellen en op 

elk moment wijzigen. Met ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het bevoegd gezag om 

gegevens op te nemen in de administratie en ter kennis te brengen aan anderen die, volgens de wet, 

bevoegd zijn inlichtingen over de school en het onderwijs te ontvangen. Elke ouder met wettelijk gezag heeft 

recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. 

Met ondertekening gaat u akkoord met de (voor-)aanmelding van de leerling en conformeert u zich aan 

het beleid van De Witte School. 

 

Plaats:  _____________________________  Plaats:   _________________________________________ 

Datum: ______________________________ Datum: _________________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger1  Handtekening ouder/verzorger2 
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