
 

*Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
** Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

 

OUDERVERKLARING / AANMELDFORMULIER 
 

0 de Looschool                0 de Rythmeen                0 De Dorpsschool 
 

(aankruisen welke basisschool u uw kind wilt aanmelden) 

               

Gegevens leerling 

Achternaam: ______________________________________ Straat: ____________________________________ 

Voornamen: ______________________________________ Huisnr:___________________Postcode:_____________ 

Roepnaam: ______________________________________ Woonplaats: ____________________________________ 

Geb. datum: _______________ Geslacht:  M / V  Telefoonr.:___________________Geheim:  Ja / Nee 

Geboorteplaats: _______________ Geb.land: ___________ Noodnummer: __________________________________ 

Godsdienst: _______________ Nationaliteit: _________ Naam noodnr:__________________________________ 

Burgerservicenr:______________________________________      Plaats van het kind in het gezin: 1e / 2e / 3e / 4e  

VVE indicatie: Ja / Nee   Vluchteling:  Ja / Nee    In Nederland sinds __________ 

Gezinssamenstelling 

Ouders/verzorgers zijn:  gehuwd / samenwonend / gescheiden/ weduwe / weduwnaar 

Naam 1e ouder/verzorger:____________________________          Naam 2e ouder/verzorger: ________________________ 

Voorletters: _______________ Geslacht:  M / V  Voorletters:   _______________  Geslacht:  M / V 

Geb. datum: _______________ Nationaliteit: ________ Geb. datum:  ______________    Nationaliteit: _______ 

Geboorteplaats: _______________ Land: ______________ Geboorteplaats:_____________   Land: ____________ 

E-mail:______________________________________  E-mail:____________________________________ 

Mobielnummer: ________________________Geheim: Ja / Nee      Mobielnummer: ________________ Geheim:  Ja / Nee 

Wettelijk verzorger: Ja / Nee       Wettelijk verzorger: Ja / Nee 

Woonachtig op hetzelfde adres: Ja / Nee             

Straat:____________________________ 

  Huisnr: _________ Postcode: _______ 

  Woonplaats: ____________________________________ 

Indien er sprake is van eenouder gezag dient een uittreksel uit het gezagsregister te worden bijgevoegd. Deze kunt u  

aanvragen via www.rechtspraak.nl 

Huisarts:___________________________________________ Medicijnen:____________________________________ 

Bijzonderheden: _____________________________________________________________________________________ 

Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:________________________________________ 

Naam vorige school:________________________________________________________ 

Privacyverklaring (betreffende ons kind) -  wij geven toestemming voor:   

Het delen van adres-  en telefoongegevens t.b.v. de schoolorganisatie, klassenlijsten, ouderraad:  Ja / Nee 

Het delen van beeldmateriaal in de Parro-app Ja / Nee 

Het delen van beeldmateriaal op de website van de school Ja / Nee 

Het delen van beeldmateriaal in de schoolgids  Ja / Nee 

Het delen van beeldmateriaal in het kader van professionalisering van de leerkracht/student Ja / Nee 

Het delen van beeldmaterialen ter ondersteuning van een persbericht in de krant/sociale media Ja / Nee 

Het delen van emailadres en telefoongegevens t.b.v. speelafspraken.   Ja / Nee 

Het toedienen van een eenvoudige pijnstiller of het toedienen van een arts bij ziek voelen of verwonding,  

wanneer ouders niet bereikbaar zijn:                                                                                                                Ja / Nee 

 

Handtekening ouder/ verzorger / voogd (1) Handtekening ouder/ verzorger / voogd (2) 
 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 

 


