
 
 

 

 

 

 

GEGEVENS LEERLING 

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 
Ouder/ verzorger (1) Ouder/ verzorger (2) 

Achternaam:   

Voornaam:   

Geslacht: M/ V M/ V 

Straat:   

Postcode/ woonplaats:   

Mobiel telnr:   

E-mail adres:   

Geboortedatum:   

Nationaliteit:   

Relatie tot kind:   

Burgerlijke staat:   

Z.O.Z 
 

Datum van ontvangst door administratie school:………………………..   

AANMELDFORMULIER  TOT 4 JAAR (Onder-instroom)  
 
Zou u onderstaande gegevens duidelijk geschreven willen invullen en inleveren bij de administratie van deze school. 
U ontvangt hier altijd een bevestiging van. Mocht u deze niet ontvangen, neem dan contact op met de administratie. 
Als u het aanmeldformulier inlevert voordat uw kind 3 jaar is, kunnen wij het volgens de Wet Primair Onderwijs pas 
in behandeling nemen vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. U kunt het formulier wel eerder 
invullen en inleveren bij de administratie, zo kunnen wij d.m.v. de inleverdatum rekening houden met uw vroegtijdige 
interesse voor onze school. Dat wij als school de officiële aanmeldprocedure pas mogen starten bij de 
aanmeldleeftijd van 3 jaar, is wettelijk vastgesteld doordat vanaf die leeftijd pas goed bekeken kan worden welke 
onderwijsbehoeften uw kind heeft.  

Achternaam leerling: 

Roepnaam: 

Voornamen: 

Burgerservicenummer: Geslacht: man/vrouw 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Geboorteland: Nationaliteit: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

KINDEROPVANG/ GASTOUDER/ PEUTERGROEP 

ONDERTEKENING 

Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. Dit is een wettelijke verplichting in het kader van de gewichtenregeling. 
Zonder toestemming van de met het gezag belaste ouder/verzorger worden er geen gegevens verstrekt aan derden, anders dan 
degenen die ingevolge van de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de leerling, de school en het onderwijs te ontvangen. Bij het 
verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 Ouder/verzorger (1) Ouder/verzorger (2) 

Plaats:   

Datum:   

Handtekening: 

 

 

 

 

  

 

 Ouder/ verzorger (1) Ouder/ verzorger (2) 

Eén oudergezin: ja/ nee 

Wie heeft het ouderlijk 

gezag: 
ja/nee ja/ nee 

Gezinssamenstelling:  

Vluchtelingenstatus: ja/ nee ja/ nee 

Beroep:   

Hoogst genoten opleiding:   

Diploma behaald: ja/ nee ja/ nee 

Indien ‘nee’, aantal jaren 
onderwijs binnen 
betreffende opleiding: 

  

Wij maken wel/geen gebruik van kinderopvang/ gastouder/ peutergroep (doorstrepen wat niet van 

toepassing is) 

Naam opvang: 

Straat: 

Postcode: Plaats: 

Tel nr.: 

Naam contact persoon: 


