
                                                                                     

                                                                                                                         
“Iedereen mag anders zijn!’ 

 
  

 

 

 
 
 

Achternaam : ___________________________ Inschrijfdatum: ______________ 

   
Voornamen: ____________________________  Leerjaar bij instroming: ________ 

   
Roepnaam: _____________________________ Eerste schooldag: ____________ 
 

Geslacht:                     Man / Vrouw 
  

Geboortedatum:  _________________________ 

   
Geboorteplaats:  _________________________      

   
BSN/sofinummer*: _______________________  

 
Polisnr. zorgverzekeraar: __________________               
 

Naam zorgverzekeraar:____________________ 
 

Gezindte:  ______________________________ 
 

Eerste nationaliteit: _______________________ 
 
Tweede nationaliteit: ______________________   • n.v.t. 

 
Datum in Nederland: ______________________  • n.v.t. 

 
Thuistaal: _______________________________ 
   

Medisch:  
Naam huisarts: ________________________ 

Adres:  ________________________ 
Pc/Woonplaats: ________________________ 
Telefoonnummer: ________________________ 

 
Medicijngebruik op school  Ja/Nee 

____________________________________________________________________ 
 

Bijzonderheden, waarvan naar uw mening, de school op de hoogte dient te zijn,  
b.v. over doorgemaakte ziekten, ontwikkelingsstoornissen, spraak, gehoor, 

gezichtsvermogen, dieet, allergieën etc.. 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
* bijvoegen: kopie van het officiële document of zorgpolis/pas 
 

School waarop leerling 

voorheen was ingeschreven: 
________________________ 
Adres:  

________________________ 
Postcode en plaats: 

________________________ 
Tel. nr.: 
________________________ 

Groepsverloop:  

________________________ 

Aanmeldformulier 
 
 

Indien er sprake is van 

schoolwisseling: 
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Gegevens eerste ouder/verzorger  Gegevens tweede ouder/ verzorger 

 
Achternaam:______________________ Achternaam:______________________ 

 
Voorletter(s):______________________ Voorletter(s):______________________ 
 

Aanhef:      • Mevrouw  • Heer Aanhef:      • Mevrouw  • Heer
  

Relatie tot kind:  Vader / moeder / …………    Relatie tot kind:  Vader / moeder / ………… 
 
Wettelijke verzorger • Ja  • Nee  Wettelijke verzorger • Ja  • Nee 

 
Geboortedatum:____________________ Geboortedatum:____________________       

 
Geboorteplaats:____________________  Geboorteplaats:____________________ 
 

Geboorteland: _____________________  Geboorteland: _____________________ 
 

Beroep:___________________________ Beroep:___________________________ 
 

  
 
Tel/mobiel: ________________________ Tel/Mobiel:________________________ 

 
e-mail: ___________________________ e-mail: ___________________________ 

 
       indien afwijkend van verzorger 1 

 
Straat en huisnummer:     Straat en huisnummer: 

_________________________________ _________________________________ 
 

Postcode: ________________________ Postcode:_________________________ 
 
Plaats: __________________________ Plaats: ___________________________ 

 
Tel/thuis: ________________________  Tel/thuis:_________________________ 

 
Geheim nummer   • Ja  • Nee  Geheim nummer:    • Ja  • Nee 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
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Aantal kinderen in het gezin:      ____ jongen(s)    ____ meisje(s) 

 
Hoeveelste kind in het gezin:      ____  

 
Reeds broers en/of zussen op onze school:  Ja / Nee 
 
 
     
 

 
Naam   :_______________________ 

Adres   :_______________________ 
Pc/Woonplaats :_______________________  

Telefoonnummer :_______________________ 
 

 
 
 

i.v.m. deze wet willen wij uw toestemming vragen voor het volgende: 

(omcirkel hetgeen van toepassing is) 
           

- De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf mag gegevens    Ja/Nee 
  betreffende uw kind aan de school verstrekken.       
- De school mag persoonsgegevens aan de bibliotheek doorgeven,  Ja/Nee  

  zodat er een gratis bibliotheekpas aangemaakt kan worden. 
  

Er is een aparte bijlage toegevoegd aan het inschrijfformulier betreffende  
de publicatie van foto’s en video’s. Gelieve ook deze in te vullen.  
     

 
  

 
Om zo goed mogelijk rekening te houden met de achtergrond van uw kind, vragen wij 
u de onderstaande vragen te beantwoorden. 

(omcirkel hetgeen van toepassing is) 
- Heeft uw kind deelgenomen aan een VVE programma?             Ja/Nee  

- Heeft u te maken (gehad) met bureau Jeugdzorg?    Ja/Nee 
   Indien u met Jeugdzorg te maken heeft (gehad), heeft de school    

   toestemming tot inzage in de dossiers?        Ja/Nee 
- Is er sprake van een zorgarrangement bij REC1 (gezichtsvermogen), Ja/Nee 
  REC2 (taalspraakontwikkeling), Samenwerkingsverband of loopt er  

  een procedure bij externe instanties?   
- Komt er dyslexie voor in de familie?       Ja/Nee 

- Komt er dyscalculie voor in de familie?      Ja/Nee 
 

Bij afwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) te benaderen 
 
 

Gezinssamenstelling 

 
 

Wet bescherming persoonsgegevens 

 
 

Zorg en begeleiding 
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1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van    
    de leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft. 

2. 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. 
 

 
 
 

 
Als ouder verklaart u, dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn en dat u er mee 

akkoord gaat dat de gegevens worden gecontroleerd. 
Tevens houdt het ondertekenen van dit formulier in, dat u kennis heeft genomen van 
de in de schoolgids vermelde schoolregels en schoolafspraken en deze onderschrijft. 

Na ondertekening van dit formulier is uw kind aangemeld op school. Wij hebben als 
school conform de Wet Passend Onderwijs een periode van 6 weken om op basis van 

de ingewonnen informatie te beoordelen of wij aan de onderwijsbehoeften van uw 
kind kunnen voldoen (deze periode is eventueel te verlengen met 4 weken). 

Ouders/verzorgers wordt daarom gevraagd om 10 weken voor gewenste 
plaatsingsdatum hun kind aan te melden. Mocht dit wegens omstandigheden niet 
mogelijk zijn, dan kan uw kind de school als gastleerling bezoeken. Ook dan zal de 

school na de aanmelding beoordelen of uw kind definitief toegelaten kan worden 
(maximaal 10 weken). 

Zodra uw kind definitief wordt toegelaten, ontvangt u hier een bevestiging van. 
Daarmee is dit aanmeldformulier direct een inschrijfformulier. 
Mocht de school op basis van gemotiveerde argumenten beslissen dat deze niet kan 

voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind dan heeft de school een zorgplicht. 
Dit betekent dat wij u als ouders/verzorgers zullen helpen een passende school te 

vinden. Indien nodig zal het Samenwerkingsverband O3 ons helpen bij onze beslissing 
of bij het vinden van een andere passende school.  
  

 
Naam van ouder/verzorger 1:     Naam van ouder/verzorger 2: 

 
_____________________________     ___________________________ 
 

Datum:  ___-___-___      Datum:  ___-___-___ 
 

 
 
_____________________________    ___________________________ 

(handtekening)       (handtekening) 
 

Verklaring 
 

 

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WPO 
 

 



                                                                                     

                                                                                                                         
“Iedereen mag anders zijn!’ 

 
  

 

 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s  
 
Beste ouder/verzorger,  

 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. 

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s  
(en soms in video’s) te zien zijn.  

 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s 

waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s 
geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te 
vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed 

mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  
 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat 

deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u 
daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we 
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  

 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. De school zal 

u om de twee jaar vragen of de gegeven toestemming nog steeds van toepassing is. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………………… 
 

dat foto’s en video’s door school gebruikt mogen worden:  
 
 in de schoolgids, schoolbrochure, schoolkalender en nieuwsbrief van de school 

 op de website / app van de school  
 op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook) 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 

 
Datum:       ……………………………..    
 

Naam ouder/verzorger:    …………………………………………………………………… 
 

 
Handtekening ouder/verzorger:   …………………………………………………………………… 


