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Personalia leerling 

Achternaam        _____________________ 

Roepnaam          _____________________ 

Geboortedatum         _____________________ 

Adres           _____________________ 

Woonplaats          _____________________ 

Telefoonnummer         _____________________ 

Is dit nummer geheim?             ja        nee 

BSN*           _____________________ 

Nationaliteit          _____________________ 

Land van herkomst       _____________________ 

Voorn(a)m(en)       _____________________ 

Geslacht    m  v 

Geboorteplaats      _____________________ 

Postcode      _____________________ 

Geheim adres?       ja  nee 

Mobiel tel.nr.       _____________________ 

Geheim nr.?        ja   nee 

Onderwijsnummer*   _____________________ 

Tweede nationaliteit  _____________________ 

Datum in Nederland   _____________________

 

 

 

 

aanmeldingsformulier 

*Toelichting BSN- en Onderwijsnummer 

Voor de gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burger-

servicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van 

inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

Verhoeff-Rollmanschool 

Dronenpark 1 

2411 HC Bodegraven 

 

E-mail: b.kuiper@educatis-rpo.nl 

Telefoon: 0172-614676 
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Medische gegevens 

Naam huisarts           _____________________  Adres           _____________________ 

Woonplaats        _____________________  Telefoon    _____________________ 

         

Allergieën            nee  ja Welke?             _____________________ 

Beperkingen           nee  ja Welke?             _____________________ 

Medicijnen           nee  ja Welke?             _____________________ 

Mag een leerkracht uw kind medicijnen toedienen? Bijv. een paracetamol bij hoofdpijn of azaron bij een insectenbeet?  

                       nee  ja 

 

 

Noodnummers 

Naam ____________________   Relatie tot het kind _____________________  Telefoon  _____________________ 

Naam ____________________   Relatie tot het kind _____________________  Telefoon  _____________________ 

Naam ____________________   Relatie tot het kind _____________________  Telefoon  _____________________ 

 

 

Gegevens vorig onderwijs 

Naam VVE Programma  __________________________________________    n.v.t. 

Naam school van herkomst __________________________________________    n.v.t. 

Volgt onderwijs sinds  __________________________________________    n.v.t. 

Dit kind is het  _____________________ste kind van _____________________(aantal) 

 

 

Heeft het kind jongere broers of zussen die DV in de toekomst onze school zullen bezoeken?  

 nee   ja; dan graag onderstaande tabel invullen a.u.b. 

Naam ____________________  Geboortedatum  ____________________ 

Naam ____________________  Geboortedatum  ____________________ 

Naam  ____________________  Geboortedatum  ____________________
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Personalia ouder/verzorger 1  

 

Achternaam   __________________________ 

Voorletters   __________________________ 

Geslacht          m     v 

Relatie tot kind   __________________________ 

Wettelijke verzorger?  ja     nee 

Geboortedatum  __________________________ 

Geboorteplaats   __________________________ 

Geboorteland   __________________________ 

Burgerlijke staat  __________________________ 

Kerkelijke gezindte  __________________________ 

Beroep     __________________________ 

Werkzaam bij     __________________________ 

Telefoon thuis    __________________________ 

Telefoon mobiel   __________________________ 

Telefoon werk    __________________________ 

Telefoon thuis geheim?   ja     nee 

E-mailadres    __________________________ 

 

 

Indien adres afwijkend is van adres leerling 

Adres verzorger 1 

Adres    __________________________ 

Postcode   __________________________ 

Woonplaats    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Personalia ouder/verzorger 2  

 

Achternaam   __________________________ 

Voorletters   __________________________ 

Geslacht          m     v 

Relatie tot kind   __________________________ 

Wettelijke verzorger?  ja     nee 

Geboortedatum  __________________________ 

Geboorteplaats   __________________________ 

Geboorteland   __________________________ 

Burgerlijke staat  __________________________ 

Kerkelijke gezindte  __________________________ 

Beroep     __________________________ 

Werkzaam bij     __________________________ 

Telefoon thuis    __________________________ 

Telefoon mobiel   __________________________ 

Telefoon werk    __________________________ 

Telefoon thuis geheim?    ja     nee 

E-mailadres    __________________________ 

 

 

Indien adres afwijkend is van adres leerling 

Adres verzorger 2 

Adres    __________________________ 

Postcode   __________________________ 

Woonplaats    __________________________ 
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Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  geen toestemming   toestemming 

Website van de school     geen toestemming   toestemming 

(Digitale) nieuwsbrief      geen toestemming   toestemming 

Socialmedia accounts van de school    geen toestemming   toestemming 

In kranten, op internet e.d.     geen toestemming   toestemming 

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen  

van de grondslag en doelstelling van de school en deze grondslag te  

 

 respecteren     onderschrijven*   respecteren      onderschrijven* 

Ondertekening ouder/verzorger 1   Ondertekening ouder/verzorger 2 

 

Naam  __________________________  Naam  __________________________ 

Datum  __________________________  Datum  __________________________ 

Handtekening __________________________  Handtekening __________________________ 

 

*Met onderschrijven van grondslag en doelstelling wordt bedoeld dat u verklaart daar volledig  achter te staan. 
Met respecteren wordt bedoeld dat u het niet (volledig) eens bent met de grondslag en/of de doelstelling, maar dat u zich 
wel bereid verklaart zich loyaal te willen voegen naar het oordeel van het bestuur en de schoolleiding uit de grondslag en/of 
doelstelling voortvloeiende principiële verplichtingen inzake school en onderwijs voor uw kind. 
Respecteren houdt in dat u geen lid kunt worden van de vereniging Educatis. 
 

Verklaring school 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste 

administratieve gegevens van het kind.  
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