Aanmeldingsformulier
Gegevens van uw kind
Roepnaam

___________________

Voorvoegsels __________________

Voornamen voluit ___________________________________
Achternaam

_______________________________________

Persoonsgebonden nummer van uw kind (BSN nr) ______________________________________________
Adres
Postcode

________________________

Telefoonnummer ________________________

________________________

Woonplaats

E-mailadres ____________________________

___________________

Land

___________________

Gezindte/geloof _______________________

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

______ / ______ / 20_______

M/V
___________________

Geboorteland ____________________________ Nationaliteit ___________________________
Indien uw kind in het buitenland is geboren: per wanneer woont uw kind in Nederland: ____ / ____ / 20___
_________________________________________________________________________________________________________
Wie is uw huisarts ____________________________ Telefoonnummer huisarts ___________________
Adres huisarts ______________________________________________

Woonplaats huisarts ________________________

Verzekeringsmij. ziektekosten ________________________ Polisnummer _______________________
Bereikbaar bij afwezigheid ouders/ verzorgers
Telefoonnummers ____________________________ Dit is het nummer van ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Uw gezinssamenstelling
vader

moeder

Is er in juridische zin sprake van een éénoudergezin?

ja

Namen en leeftijden van eventuele andere kinderen:
Voornaam_______________________________

geboortedatum (dd/mm/jjjj) ______ / ______ / _______

Voornaam_______________________________

geboortedatum (dd/mm/jjjj) ______ / ______ / _______

Voornaam_______________________________

geboortedatum (dd/mm/jjjj) ______ / ______ / _______

Voornaam_______________________________

geboortedatum (dd/mm/jjjj) ______ / ______ / _______

________________________________________________________________________________________________________
Heeft uw kind al eerder op een andere school les gehad ?
Nee (u kunt deze vraag verder overslaan)
In de periode van__________ tot __________
Groep __________

ja, namelijk
op basisschool _________________________

n.v.t.

Adres van deze school______________________
Telefoon_________________________________

Postcode_________Plaats_______________
Soort school__________________________

Brin nummer van school ____________________ (op te vragen bij de oude school)
Hebben we uw toestemming voor het opvragen van de gegevens van deze school ?

ja

nee

__________________________________________________________________________________________________________

nee

Gegevens betreffende testen / begeleiding
Is uw kind getest/begeleid door b.v. SABD, RIAGG, of de Jeugdzorg?

ja

nee

Toelichting:____________________________________________________________________
Toelichting:____________________________________________________________________
Hebben we uw toestemming voor het opvragen van gegevens?
ja
nee
__________________________________________________________________________________________________________
Personalia vader / verzorger (1)*
Achternaam ouder/verzorger/voogd (1)

____________________________ Voorletters ___________________________

Voornaam _____________________________________________________________________
Geboorteplaats / land + datum ________________________________
Gezindte/geloof______________________________

______ / ______ / 19_____

Relatie tot kind ___________________________

Nationaliteit ________________________________Burgerlijke staat___________________________
Is er sprake van een vluchtelingenstatus ?

ja

nee

Adres (alleen in te vullen indien dit afwijkt van het adres van uw kind)
Straat ________________________ nr. _____________
Postcode _________ ____ Woonplaats ______________
Mobiel nummer ______________________________ E-mail _____________________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie:
o

1

o

2

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

-

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog
voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager
economisch en administratief onderwijs, lager huidhoud- en nijverheidsonderwijs,
ambachtsschool, huishoudschool)

-

niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo vwo

o

3

-

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voorgezet
onderwijs aansluitend op de basisschool afgerond (mavo, vmbo gemende leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo vwo)

o

4

-

mbo, hbo, wo-opleiding

____________________________________________________________________________________________________
Personalia moeder / verzorger(2)*
Achternaam ouder/verzorger/voogd (2)

_____________________________Voorletters ___________________________

Voornaam ______________________________________________________________________
Geboorteplaats / land + datum ________________________________
Gezindte/geloof______________________________

______ / ______ / 19_____

Relatie tot kind ___________________________

Nationaliteit ________________________________Burgerlijke staat___________________________
Is er sprake van een vluchtelingenstatus ?

ja

nee

Adres (alleen in te vullen indien dit afwijkt van het adres van uw kind)
Straat ________________________ nr. _____________
Postcode _________ ____ Woonplaats ______________
Mobiel nummer ______________________________ E-mail _____________________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie:
o

1

o

2

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

-

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog
voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager
economisch en administratief onderwijs, lager huidhoud- en nijverheidsonderwijs,
ambachtsschool, huishoudschool)

-

niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo vwo

o

3

-

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voorgezet
onderwijs aansluitend op de basisschool afgerond (mavo, vmbo gemende leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo vwo)

o

4

-

mbo, hbo, wo-opleiding

_____________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat(gaan) ermee akkoord dat deze
informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Tevens verklaren de ouder/verzorgers dat __________________________(naam van uw kind) niet ingeschreven staat bij
een andere school.
Datum

______ / ______ / 20_____

Naam van ouder/verzorger/voogd (1)*

Naam van ouder/verzorger/voogd (2)*

_________________________________

_________________________________

Handtekening _______________________

Handtekening ________________________

Kopie bijvoegen van paspoort/ID Kaart/kennisgeving belastingdienst met BSN van het kind
Toelichting
Op dit aanmeldingsformulier worden veel gegevens van u gevraagd. De overheid verplicht ons ertoe deze
gegevens te registreren. Dit hangt samen met de vergoedingen die de school krijgt. Het is dus van groot belang dat
u dit formulier zorgvuldig en zo compleet mogelijk invult.
Met vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079- 323 23 33

