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Aanmeldformulier
Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven
zijn als in het bevolkingsregister. De overheid vergelijkt de namen in onze administratie daarmee.

Persoonsgegevens
BSN nummer

Straat

Roepnaam

Huisnummer

Achternaam

Postcode

Geslacht

OM OV

Plaats

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteplaats

Nationaliteit

Overige gegevens
Naam huisarts

tel.nr. huisarts

Indien van toepassing
Naam vorige school

begint per

Peuterspeelzaal/KDV

In Nederland sinds

Wie is de eerste persoon naar wie we bellen in geval van nood.
Wie (bv. moeder/vader)

nummer

Geheim O Ja O Nee

Persoonsgegevens verzorger 1
Voornaam

Straat

Achternaam

Huisnummer

Moeder/vader/anders

Postcode

Gehuwd/alleenstaand/gescheiden/samenwonend

Plaats

Geslacht

OM OV

Geboortedatum
Nationaliteit
Geboorteland
Beroep
Telefoonnummer

Werk/privé

Geheim O Ja O Nee

Telefoonnummer

Werk/privé

Geheim O Ja O Nee

Extra nr. van bv. familie

Wie

Persoonsgegevens verzorger 2
Voornaam

Straat

Achternaam

Huisnummer

Moeder/vader/anders

Postcode

Gehuwd/alleenstaand/gescheiden/samenwonend

Plaats

Geslacht

OM OV

Geboortedatum
Nationaliteit
Geboorteland
Beroep
Telefoonnummer

Werk/privé

Geheim O Ja O Nee

Telefoonnummer

Werk/privé

Geheim O Ja O Nee

Extra nr. van bv. familie

Wie

De kennisgeving van inschrijving willen wij graag ontvangen op het volgende email adres:
__________________________________________________________________________________
Broertjes/zusjes
Roepnaam:

____________________________geb. datum

____________________________

Roepnaam:

____________________________geb. datum

____________________________

Roepnaam:

____________________________geb. datum

____________________________

Lopen er onderzoeken of zijn er onderzoeken afgerond naar leervaardigheden, gedrag etc.bij uw kind?
Zo ja, welke?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Geeft u ons toestemming om de onderzoeksgegevens op te vragen?
Overige Opmerkingen:

O Ja O Nee

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Hiebij verklaar ik dat ik toestemming geef voor overleg met externen(bijv. KCOO, gedragsspecialist en
jeugdverpleegkundige GGD, contactpersoon WIJ). Tevens onderschrijf ik de inhoud van de schoolgids
en de praktische bijlage.
O Ouder / O Verzorger / O Voogd
Datum
Plaats
Handtekening

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit Wet op het basisonderwijs:
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind
betrekking heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter
kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

