
AANMELDFORMULIER 

Definitieve inschrijving vindt plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- Het kind heeft de leeftijd van 4 jaar bereikt
- Alle gegevens betreffende het kind en de ouders/verzorgers op het  aanmeldformulier zijn ingevuld
- De ouders / verzorgers hebben het formulier ondertekend en de benodigde documenten zijn ingeleverd

De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien 
- De ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen
- In geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht
- Aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan

Met dit aanmeldingsformulier dienen de volgende documenten (indien van toepassing) te worden ingeleverd: 
- Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de andere

basisschool/instelling;
- De aangehechte ouderverklaring (bijlage 1)

GEGEVENS VAN DE LEERLING: 

Achternaam:         ______________________________    Andere achternaam hanteren: _________________________ 

Voorna(a)m(en)   ______________________________     Roepnaam:     _____________________________________ 

Geboortedatum:    ______________________________     BSN-nummer:   _____________________________________ 

Geboorteplaats:     ______________________________     Geboorteland:  _____________________________________ 

(alleen nieuwkomers)  datum in Nederland: _____________________________ 

Nationaliteit:           ______________________________    Geslacht:      0M    0V 

ADRESGEGEVENS VAN DE LEERLING: 

Adres: _____________________________________________________________________________________ 

Postcode: _________________________________  Woonplaats: ________________________________________ 

Telefoonnr:         _________________________________   Mobiel nr:    ________________________________________ 

Email-adres:    _________________________________  Telefoon geheim:    ja/nee 

GEGEVENS VAN DE OUDERS /VERZORGERS/ VOOGD: 

verzorger 1    verzorger 2 

Achternaam: ___________________________________    ___________________________________ 

Voorna(a)am(en): ___________________________________  ___________________________________ 

Geboortedatum:  ___________________________________  ___________________________________ 

Relatie tot kind:        moeder / vader / anders nl. _____________   moeder / vader / anders nl. ____________  

Wettelijk gezag:        ja  / nee        ja  / nee 

Geboorteland:  ___________________________________  ___________________________________ 

Nationaliteit: ___________________________________  ___________________________________ 

Adres:  ___________________________________  ___________________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________________  ___________________________________ 

Telefoon werk:  ___________________________________  ___________________________________ 



                                                                                                                

Mobiel nummer:  ___________________________________         ________________________________ 

E-mail privé:  ___________________________________                _________________________________ 

Beroep:                  ___________________________________                ___________________________________ 

Hoogst genoten opleiding: __________________________________               ____________________________________ 

 

 

 

 

OVERIGE GEGEVENS 

Samenlevingsvorm: 0 gehuwd    0 geregistreerd partnerschap       0 gescheiden     0 éénoudergezin 

 

Kerkelijke gezindte: ________________________________________________ 

 

Taal die thuis gesproken wordt:    0 Nederlands     0 Andere taal, nl. ___________________________ 0 Beide 

 

Broertjes – zusjes: naam:    geboortedatum: 

   ___________________________ __________________________________________ 

   ___________________________ __________________________________________ 

   ___________________________ __________________________________________ 

 

Traject vóór deze school: 

   Naam:    adres: 

School:    ______________________ __________________________________________ 

Kinderdagverblijf: ______________________ __________________________________________ 

Peuterspeelzaal:  ______________________ __________________________________________ 

Mijn kind heeft ……………. maanden een peuterspeelzaal* of kinderdagverblijf* bezocht  bij de start op de basisschool. (* 
doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Bij afwezigheid ouders/verzorgers contact opnemen met: 

Naam:   ______________________ Tel: _______________________________________ 

Relatie tot het kind: ______________________ Mobiel: ____________________________________ 

 

Naam:   ______________________ Tel: _______________________________________ 

Relatie tot het kind: ______________________ Mobiel: ____________________________________ 

 

MEDISCHE EN/OF SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE GEGEVENS 

Huisarts:  ______________________ Telefoonnr. ___________________ 

Tandarts:  ______________________ Telefoonnr. ___________________ 

 



                                                                                                                

 

Heeft het kind problemen met horen:  ja / nee                spreken:   ja / nee 

zien:    ja / nee                 bewegen: ja /nee 

Zo ja, is hiervoor hulp geweest? 

Welke? 

ja / nee 

Gebruikt het kind medicijnen: 

Moeten deze op school worden toegepast? 

ja / nee       zo ja, waarvoor? 

ja / nee 

Is er sprake van een allergie? ja / nee       zo ja, waarvoor? 

 

Heeft het kind andere verzorgers gehad? ja / nee       zo ja, wie? 

 

Heeft het kind last van emotionele problemen? ja / nee 

Slapeloosheid / scheidingsangst / heimwee/ 

……………………………………………… 

Heeft het kind leerproblemen? ja / nee      zo ja, welke? 
 

Is er sprake van gedragsproblemen thuis of op school? ja / nee      zo ja, welke? 

 

Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal? ja / nee                                          

 

Komt er dyslexie in de familie voor? ja / nee     zo ja, bij wie? 

Is uw kind zindelijk? 
 

ja / nee 
 

 
Is uw kind in contact geweest met één van de volgende instanties? 
 

 
o Adhesie (de RIAGG) 

 
o Gespecialiseerde Gezins 

verzorging 
 

o Sociaal pedagogische Dienst 
/ Praktische Pedagogische 
Gezinsbegeleiding 

 
o Logopedie 
 
o Expertis Onderw. Adviseurs 

 
o Collegiale consulent 

 

 
o Consultatieteam 

Vroegsignalering 
 

o Audiologisch centrum 
 

o Spraak-taalteam 
 

o Integrale vroeghulp 
 

o Orthopedagoge 
Peuterspeelzaal 

 
o Kinderdagverblijf 

 
o Fysiotherapie 
     

 
 
 

 
o Peuterspeelzaal 

 
o Raad voor de  

Kinderbescherming 
 

o Maatschappelijk werk 
 

o Artsen/specialisten 
 

o Jeugdgezondheidszorg 
 

o Psycholoog 
 

o Medisch Kinderdagverblijf 
 

o Anders 
 
 

Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                

Verklaringen 
 

De ouders/verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om contact op 
te nemen met de hierboven vermelde instanties om gegevens uit te wisselen. Deze gegevens betreffen alleen die 
aspecten, die voor de school van belang zijn, teneinde te bezien of en hoe het kind na plaatsing adequaat begeleid 
kan worden bij zijn/haar ontwikkeling. 
De ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te verstrekken. 
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld. 
 
Ondergetekende(n) verleent/ verlenen hierbij toestemming: 
 
Naam ouder/verzorger 1: ____________________ Naam ouder/verzorger 2: _______________________ 
 
 
 Handtekening: ___________________________ Handtekening:  ________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers, dat 
 

➢ De gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 
➢ Ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling. 
➢ Ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven/respecteren. 
➢ De gegevens op dit aanmeldformulier juist en volledig zijn. 
➢ Ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aan- 

leggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school. 
➢ Ze akkoord gaan met het gebruik van foto’s van hun kind in digitale of gedrukte media van de school. 
➢ Ze toestemming geven tot het maken van video-opnames voor intern gebruik. 
➢ Ze akkoord gaan met het verstrekken van adresgegevens en telefoonnummers aan andere 

schoolbezoekers. 
➢ Ze akkoord gaan met een controle van de opleidingsgegevens. 

Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet persoonsregistratie van toepassing. 
 
 
handtekening vader / verzorger / voogd                                      handtekening moeder/ verzorgster / voogd 
 
 
_________________________________                                      ____________________________________ 
 

Hierbij verklaart de school dat: 
 
De gegevens van dit formulier vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen ter inzage zijn voor: 

➢ De directie en teamleden van de school; 
➢ De inspectie van het basisonderwijs; 
➢ De rijksaccountant van het ministerie van OCW. 

 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat 
op zijn kind betrekking heeft. 
 
 

 


