Aanmeldformulier nieuwe leerling
Vooraf: bij gescheiden ouders moet het adres van uw kind, gelijk zijn aan het adres waar uw kind bij
de Gemeente staat ingeschreven.
Persoonsgegevens van uw kind
BSN 1)
roepnaam
voorna(a)m(en)
voorvoegsel(s)
achternaam
geslacht
geboortedatum

O man

Adresgegevens van uw kind
straatnaam
huisnummer
postcode
woonplaats

O vrouw

Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: Het document Kennisgeving BurgerServiceNummer (BSN) dat door de
Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is, of een paspoort van het kind, of eigen identiteitskaart van het kind.
1)

Bereikbaarheid ouders/verzorgers
telefoon thuis
mobiel
vader: 06extra telef.nr.
e-mailadres

moeder:06-

Geboortegegevens van uw kind
geboorteplaats
geboorteland
culturele
0 Nederlands
achtergrond
0 niet Nederlands
Gezinssituatie
eenoudergezin
godsdienst
gedoopt
thuistaal
woont in COA (Centraal

orgaan Opvang Asielzoekers)

woont in tehuis/ bij
pleeggezin/internaat

geheim O ja O nee
geheim O ja O nee
geheim O ja O nee

nationaliteit 1
nationaliteit 2
in Nederland sinds

O ja O nee

Broer/zus
naam

geboortedatum

broer/zus op school

in groep:

O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee

Voorschoolse historie
naam Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf
adres
plaats
VVE indicatie

O ja O nee

Voorschoolse historie (alleen invullen indien uw kind van andere basisschool komt)
inschrijfdatum (datum 1ste schooldag)
naam vorige school
adres
plaats
afkomstig uit groep
komt in groep
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Medische informatie
WA-verzekerd
O ja O nee
naam huisarts
telefoonnr. arts
medische info

medicijngebruik
diagnose

Persoonsgegevens vader/verzorger
voornaam
voorletters
achternaam
relatie tot kind
O vader O anders nl….…

Adresgegevens (indien anders dan kind)
woonplaats
postcode
straatnaam
huisnummer
toev.

Overige gegevens vader/verzorger
geboortedatum
geboorteland
nationaliteit
burgerlijke staat
opleiding
diploma
O ja O nee

beroep
vluchtelingenstatus
godsdienst
culturele
achtergrond

Persoonsgegevens moeder/verzorger
voornaam
voorletters
achternaam
relatie tot kind
O moeder O anders nl….
Overige gegevens moeder/verzorger
geboortedatum
geboorteland
nationaliteit
burgerlijke staat
opleiding
diploma
O ja O nee
Overige gegevens
Is uw kind door een instantie onderzocht?
soort onderzoek
Is uw kind ambulant begeleid?
bijzonderheden
Vader/verzorger
datum
plaats
handtekening

O ja O nee
0 Nederlands
0 niet Nederlands

Adresgegevens (indien anders dan kind)
woonplaats
postcode
straatnaam
huisnummer
toev.
beroep
vluchtelingenstatus
godsdienst
culturele
achtergrond

O ja O nee
0 Nederlands
0 niet Nederlands

O ja O nee
O ja O nee
Moeder/verzorger
datum
plaats
handtekening

Door ondertekening verklaren ouders / wettelijk vertegenwoordigers zich akkoord met het opvragen van
informatie bij de voorschoolse voorziening.
datum 1e schooldag:
leerling-gewicht:
betaling ouderbijdrage: ja/nee

geplaatst in groep:
handtekening directeur of locatieleider:
bezwaar tegen plaatsen van foto’s op 
ouderportaal: ja/nee facebook: ja/nee website: ja/nee
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