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AANMELDINGSFORMULIER 
 
Personalia leerling 
Achternaam     :_________________________________ 

Voorna(a)m(en)    :_________________________________ 

Roepnaam     :_________________________________ 

Geslacht     :  M / V  

Geboortedatum    :_________________________________ 

Geboorteplaats (-land)   :_________________________________ 

Burgerservicenummer + kopie *   :_________________________________* 

Kerkelijke gezindte (indien PKN, gemeente) :_________________________________ 

Eerste nationaliteit    :_________________________________ 

Tweede nationaliteit    :_________________________________ 

Culturele achtergrond (land)   :_________________________________ 

Land van herkomst    :_________________________________ 

Datum in Nederland    :_________________________________ 

Land van herkomst vader   :_________________________________ 

Land van herkomst moeder   :_________________________________ 

Naam school van herkomst    :_________________________________ 

Plaats school van herkomst    :_________________________________ 

Volgt onderwijs sinds    :_________________________________ 

Komt uit groep    :_________________________________ 

 

Aantal kinderen in het gezin   :_________________________________ 

Plaats van het kind in het gezin  :_________________________________ 

Noodnummer             :_________________________________ 

Noodnummer naam              :_________________________________ 

 

Huisarts en medisch 

Achternaam huisarts    :_________________________________ 

Adres, woonplaats, telefoonnr.  :_________________________________ 

Medicijnengebruik    : JA / NEE 

Indien ja, welke medicijnen   :_________________________________ 

Allergie     :_________________________________ 

Producten die het kind niet mag  :_________________________________ 

 



 
 
 
Personalia verzorger 1 
Naam en voorletters    :__________________________________ 

Relatie tot kind    : vader / moeder / ___________________ 

Geboortedatum/plaats   :__________________________________ 

Beroep      :__________________________________ 

Telefoon werk     :__________________________________ 

Telefoon mobiel    :__________________________________ 

Burgerlijke staat    :__________________________________ 

Straat en huisnummer   :__________________________________ 

Postcode en woonplaats   :__________________________________ 

Telefoon thuis     :__________________________________ 

Telefoon geheim    : JA / NEE 

E-mail  **     :__________________________________ 

 

Personalia verzorger 2 

Naam en voorletters    :__________________________________ 

Relatie tot kind    : vader / moeder / ___________________ 

Geboortedatum/plaats   :__________________________________ 

Beroep      :__________________________________ 

Telefoon werk     :__________________________________ 

Telefoon mobiel    :__________________________________ 

Burgerlijke staat    :__________________________________ 

Straat en huisnummer   :__________________________________ 

Postcode en woonplaats   :__________________________________ 

Telefoon thuis     :__________________________________ 

Telefoon geheim    : JA / NEE 

E-mail  **     :__________________________________ 

 
** E-mail adres: Een e-mailadres van één van de ouder(s)/verzorger(s) is noodzakelijk voor de nieuwsbrieven en overige 
berichten. 

 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat ______________niet ingeschreven staat bij een 
andere school. Tevens verklaart hij/zij, op de hoogte te zijn van het feit, dat er jaarlijks voor elk 
kind een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd wordt. 
 
TEKST ARTIKEL 7 VAN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van 
leerlingenadministratie dat op zijn 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. 

 
Ondertekening 
Naar waarheid ingevuld: 
________________________(plaats)  _______________________(datum) 
 
________________________(naam)  _______________________(handtekening) 
 


