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Aanmeldingsformulier 
 

Toelichting: 
 

Op onderstaande pagina’s vindt u het aanmeldformulier voor uw kind op de basisschool. Zoals in het begeleidend schrij-
ven is aangegeven betreft dit een vooraanmelding. In verband met de nieuwe wet Passend Onderwijs (augustus 2014) 
zijn vooral de ondersteuningsbehoefte van uw kind leidend. Het is belangrijk dat er tegemoet gekomen kan worden aan 
de ondersteuningsbehoefte van uw kind. De gegevens en het gesprek geven de school de mogelijkheid om te beoorde-
len of uw kind daar op de juiste plek zit. De school denkt natuurlijk met u mee.  
 

Graag ontvangen wij een kopie van één van de volgende documenten (in verband met de AVG worden deze documen-

ten na inschrijving van het kind meteen vernietigd): 

• Het document Kennisgeving BSN nummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind 

verstrekt is, of 

• Een paspoort/identiteitskaart van het kind, of 

• Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wél duidelijk naar een document waar ook het 

BSN nummer op staat). 
 

 
Opmerking: 
Zijn er vragen die u niet kunt invullen? Laat ze open. 
Als u op school komt, worden de papieren samen met u doorgenomen. 
 
* zijn verplichte velden 

 
 
 
 
SCHOOL VAN AANMELDING:    

  

Niet invullen a.u.b.                      

Inschrijfdatum       

Groep        

Naam      
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Persoonsgegevens  Adresgegevens 

BSN nummer   Land  

Roepnaam*   Postcode  

Voorna(a)m(e)n*   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  Toev.  

Achternaam*   Plaatsnaam  

Geslacht   Man      Vrouw    Gemeente  

Geboortedatum*   Adres geheim/  

onbekend 

  Ja   Nee 

 

Bereikbaarheid    

 Geheim   

Telefoon thuis    Ja    Nee   
Mobiel nr. moeder    Ja    Nee   
Mobiel nr. vader    Ja    Nee   
Extra telnr.    Ja    Nee   

E-mail    

 

Geboortegegevens 

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

  In Nederland sinds  

 

Gezinssituatie  Zwemdiploma 
Één-ouder-gezin   Ja    Nee  Zwemdiploma  

Gezindte / Geloof   Behaald in jaar   

Gedoopt   Ja    Nee   

Thuistaal    

Woont in COA   Ja    Nee   

Woont in tehuis   Ja    Nee   

   

Peuterspeelzaal / Kinderopvang  Medische informatie 

Naam PSZ / KDV   Huisarts  

Type voorschool  PSZ           KDV  Telefoonnr. arts  

Deelgenomen aan VVE 

programma 

  Ja    Nee  Medicijngebruik op school  

Aantal dagdelen  Meer dan 4 dd p week 

 3 dagdelen 

 2 dagdelen 

 1 dagdeel 

 Diagnose  

 Medische info  

 

 

 

  

Begindatum   
Geeft u ons 
toestemming om de  
gegevens op te vragen bij 
uw PSZ / KDV? 

  Ja   Nee  
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Persoonsgegevens ouder/verzorger 1                           
   Adresgegevens (indien deze afwijkt van kind) 
Voornaam   Land  
Voorletters   Postcode*  
Voorvoegsel(s)   Straatnaam  
Achternaam*   Huisnummer*  Toev.  
Relatie tot leerling*   Plaats  
    Gemeente  

 

Overige gegevens ouder/verzorger 1                              
Geslacht   M        V    
Geboortedatum     
Geboorteland     
Nationaliteit     
Burg. Staat     
Vluchtelingenstatus   Ja   Nee    
Gezindte / Geloof     

 

Persoonsgegevens ouder/verzorger 2 
   Adresgegevens (indien deze afwijkt van kind) 
Voornaam   Land  
Voorletter(s)   Postcode*  
Voorvoegsel(s)   Straatnaam  
Achternaam*   Huisnummer*  Toev.  

Relatie tot leerling*   Plaats  
   Gemeente  

 

Overige gegevens ouder/verzorger 2 
Geslacht   M        V    
Geboortedatum     
Geboorteland     
Nationaliteit     
Burg. Staat     
Vluchtelingenstatus   Ja   Nee    
Gezindte / Geloof     
     

Gegevens gezin (graag de gegevens van alle kinderen vermelden a.u.b.) 

Naam kinderen Geboortedatum M/V 

    M        V 

    M        V 

    M        V 

    M        V 

    M        V 
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Overige gegevens (indien van toepassing)  Bijzonderheden  

Is uw kind door een in-
stantie onderzocht? 

  Ja   Nee   

Soort onderzoek   
Is uw kind begeleid door 
een begeleider van een in-
stantie? (bij logopediste) 

  Ja   Nee  

Geeft u ons 
toestemming om de  
onderzoekgegevens op te 
vragen? 

  Ja   Nee  

 
Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? 

• Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. 

• In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 
 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere 
school.  

 

 Ouder 1 /  Verzorger 1 /  Voogd 1   Ouder 2 /  Verzorger 2 /  Voogd 2 

Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening 
 

  Datum: 
 
Plaats: 
 

Handtekening 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


