
 

 

 

 

 

 

Basisschool Franciscus                                                                                  

Schoollaan 2 

6241 BM Bunde 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Persoonlijke gegevens leerling(e) 

 Achternaam         

 Roepnaam         

 Voornamen           

 Geboortedatum        

 Geslacht      jongen   meisje 

 Gezinssamenstelling        

 BSN kind*        

 Adres         

 Postcode         Woonplaats        

 Gemeente         Land        

 Geboorteplaats           Geboorteland        

 Nationaliteit        

 Huisarts         Telefoonnr. huisarts        

 Gezindte        

 Eventueel adres en/of  telefoonnummer bij afwezigheid van ouders/verzorgers waaronder  

 te bereiken: 

       

 Andere kinderen op onze school:  nee  ja, namelijk       

 Datum van aanmelding        

 Datum van inschrijving (1e schooldag)                       

  

Bij het inschrijven dient u een afdruk van een bewijs van het burgerschapsnummer (BSN-

nummer) af te geven. Dit nummer staat o.a. op: 

• brief belastingdienst (met BSN-nummer) 

• bewijs van de gemeente (paspoort / ID-kaart of een geboortebewijs) 

 

 

Naam  ouder/verzorger/voogd 

   

Handtekening:                                                                              Datum: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie over uw kind 

Heeft uw kind 

peuterspeelzaal en/of 

kinderopvang bezocht? 

 

  Ja    Nee 

Zo ja: 

 

1. Naam:       

          Telefoonnummer:       

 

2. Naam:      

Telefoonnummer:       

 

Zijn er hierover bijzonderheden te melden?  

      

 

Overdrachtsformulier bijgevoegd: ja  nee 

Zo nee, waarom niet 

      

 

Is uw kind al eens 

getest/gescreend? 

 ja  nee 

Zo ja, wat was hiervoor de reden? 

Is er bij uw kind een 

diagnose vastgesteld? 

 ja  nee 

Zo ja, hoe luidt deze? 

Afgegeven door:  

Is uw kind en tenminste één 

van de ouders /voogden nog 

geen jaar woonachtig in 

Nederland?  

 

Ja    Nee 

 

Zo ja, gelieve een kopie van het document / schriftelijke 

verklaring (waaruit het rechtmatig verblijf blijkt) overhandigen. 

 

Heeft uw kind op school 

extra * ondersteuning nodig? 

 

 Zie pagina voor uitleg van  

 de inschrijfprocedure.  

 Ja    Nee 

Zo ja, graag toelichten. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Als u aangeeft dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft wordt u uitgenodigd voor een  

  gesprek.  

   

 

Ik verklaar dat ik de aanvullende informatie naar waarheid heb ingevuld, In geval van een 

ondersteuningsvraag ben ik op de hoogte van het ondersteuningsprofiel van de school en de 

te doorlopen aanmeldingsprocedure in het kader van Passend Onderwijs.  

 

 

Handtekening:                                                                               Datum:      

 

 

 



 

 

 

Gegevens ouder/verzorger  

                                                              

Relatie tot kind: vader – moeder – anders, namelijk ………………………. 

Achternaam         

Roepnaam        

Geboortedatum          Geboorteland        

Adres        

Postcode         Woonplaats        

Telefoon (vast)         Geheim   ja    nee 

Telefoon (mobiel)        

Telefoon (werk)        

E-mailadres privé         

Nationaliteit          

Burgerlijke staat        

Gezindte        

Beroep         

 

 

 

 

Gegevens ouder/verzorger 

 

Relatie tot kind: vader – moeder – anders, namelijk ………………………. 

Achternaam        

Roepnaam        

Geboortedatum         Geboorteland        

Adres        

Postcode         Woonplaats        

Gemeente         Land        

Telefoon (vast)         Geheim   ja    nee  Geheim     ja      nee 

Telefoon (mobiel)          

Telefoon (werk)          

E-mailadres privé         

Nationaliteit         

Burgerlijke Staat        

Gezindte        

Beroep        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring 

 

U verklaart dat uw kind:        

 

 voor het eerst op een school wordt ingeschreven 

 in de zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet bij een andere school stond  

     ingeschreven. Indien dit wel het geval is, kunnen wij uw zoon/dochter pas inschrijven 

     nadat wij een kennisgeving van uitschrijving van de vorige school hebben ontvangen.  

 

 

Indien afkomstig van een andere basisschool:  

Naam school       

Adres       

Postcode en Plaats       

Telefoonnummer       

Afkomstig uit groep        Zit op school sinds:       

Naam leerkracht       

Naam Interne Begeleider       

 

 

 

In het streven naar tijdige en passende ondersteuning en afgestemde hulp op maat 

registreert de school, waar nodig in de Verwijsindex. Zie de schoolgids voor uitleg. 

 

 

Inschrijving op onze school is een start van samenwerking in het belang van uw kind. Deze 

relatie is ten eerste gebaseerd op vertrouwen. In dit vertrouwen vinden wij het belangrijk 

dat u en wij alle informatie die in het belang van uw kind noodzakelijk is te weten met elkaar 

delen. 

 

Bij het verwerken van de bovenstaande gegevens houden wij ons aan de Wet bescherming 

persoonsgegevens.  

 

 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en geeft tevens 

toestemming 

 

 

• voor logopedische screening en eventuele nacontrole  

• voor controle en onderzoek door de schoolarts, c.q. de jeugdverpleegkundige  

• aan de school om zo nodig informatie op te vragen bij voorgaande scholen of 

instanties  

• voor vervoer per auto bij door school georganiseerde activiteiten  

• gebruik van foto’s voor PR-doeleinden van de school (website, schoolkalender, 

schoolgids, enz.).  

 

 

 

Naam:                                                                           Datum:       

 

 

 

 

Handtekening:  

 
 



 

 

   
 

 

  


