Aanmeldformulier
Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
☐ Meisje ☐ Jongen

Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats

_______

BSN
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres

☐ Ja ☐ Nee

Land van Herkomst

☐ n.v.t.

Datum in Nederland

☐ n.v.t.

Eerste Nationaliteit
Tweede Nationaliteit

☐ n.v.t.

Wij spreken thuis ook een andere taal, namelijk________________________________☐ n.v.t. _
Mijn/ons kind heeft de volgende geloofsovertuiging __________________________________
(Voor school is dit handig om te weten i.v.m. vieringen, communie, traktaties, enz.)

Gegevens vorig onderwijs
Mijn/ons kind heeft wel / niet op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gezeten, te weten:
_____________________________________________________________________________
Plaats _______________

_______

Volgt onderwijs sinds_________

_______
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Medische gegevens
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Allergieën

________

Medicijnen

________

Geboortegewicht _____
Bijzonderheden bij zwangerschap en/of geboorte
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Is uw kind onder behandeling van een specialist (geweest)?___________________ ☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, welke begeleiding is hiervoor ingezet en door wie?_______________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________

Heeft uw kind nu nog extra hulp/begeleiding of maakt u zich zorgen over iets (denk aan hulp op
lichamelijk-, medisch-, sociaal-, emotioneel-, psychologisch- en/of cognitief gebied)?___________
_____________________________________________________________________________ __
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Personalia verzorgers
Achternaam

______

__

Voorletters

__

Roepnaam

__

Aanhef

___________☐ Mevrouw ☐ Heer

Geboorteland

______ __

Telefoon Vast__

_______________

Telefoon mobiel

_______________

Telefoon werk

_________

E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger

__
__

_________
____________☐ Ja ☐ Nee

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer______________________
Postcode_________________________________
Woonplaats_______________________________

Achternaam

______

__

Voorletters

__

Roepnaam

__

Aanhef

___________☐ Mevrouw ☐ Heer

Geboorteland

______ __

Telefoon Vast__

_______________

Telefoon mobiel

_______________

Telefoon werk

_________

E-mail
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger

__
__

_________
____________☐ Ja ☐ Nee

Adres indien dit afwijkend is van de leerling
Straat en huisnummer______________________
Postcode_________________________________
Woonplaats_______________________________

Broers en/of zussen (graag ook half- broers/zussen vermelden)
Naam (voor- en achternaam)

m/v Geboortedatum

School/peuterspeelzaal etc.

Zijn er eventuele bijzonderheden te vermelden uit de gezinssamenstelling? Denk aan gescheiden
ouders, afspraken, regelingen etc.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Noodnummers op volgorde van wie eerst te bellen.
Het is niet nodig de telefoonnummers van de ouders te vermelden, deze worden ten alle tijden eerst gebeld.

Naam

Relatie tot kind

Telefoonnummer

1
2
3
4
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Toestemming voor gebruik foto's en video's
Beeldmateriaal nieuwsbrief

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Beeldmateriaal schoolgids

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Beeldmateriaal socialmedia

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Beeldmateriaal webiste

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Eventuele extra informatie en/of aanvullende opmerkingen.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met
wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste
gegevens van het kind.

Verklaring ouders
Mijn/ons kind mag deelnemen aan alle activiteiten die door de school worden
georganiseerd.
Gegevens over mijn/ons kind mogen in een leerlingendossier worden opgenomen.
De school mag informatie inwinnen bij de school/instelling die mijn/onze zoon/dochter
bezocht heeft.
De school mag informatie inwinnen bij de hulpverleningsinstanties waar contact mee is
geweest (na overleg met u).

Ondertekening
Verzorger 1
Naam

Verzorger 2
Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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