
 

Aanmeldingsformulier: 
(invullen door school) 

Aanmeldingsdatum:                   ………………………………………… 

Inschrijvingsdatum: …………………….………………….. 

Wordt geplaatst in groep: ………………………………………… 

 

 

Gegevens leerling 

Achternaam van de leerling: ……………………………………………………………………………………… 

Voorna(a)m(en) van de leerling: ……………………………………………………………………………………… 

Roepnaam: ……………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………… 

Geslacht: □ m □ v 

BSN: ……………………………………………………………………………………… 

Is sprake van eenoudergezin: □ ja □ nee 

Telefoon: ………………………………….  mobiel …………………….…………………… 

Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………… 

2e Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………… 

Spreektaal thuis: ……………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: ……………………………………… Geboorteland: ………..………….………… 

Gezinssamenstelling: …...………………………………………………………………………………… 

broertje/zusje + geboorte datum: ……………………………………………………………………………………… 

Het kind woont bij: vader / moeder / ouders / verzorger(s) 

Bij scheiding: het ouderlijk gezag berust bij: ………………………..……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Voorschoolse historie m.b.t. het kind 

Heeft u het consultatiebureau toestemming gegeven om het dossier/gegevens over te dragen aan JGZ- afdeling van de GGD?

O ja O nee 

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / gastouder bezocht? O ja O nee 

Zo ja, naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: ………..…………………………………… 

Heeft u toestemming gegeven aan de peuterspeelzaal  

of het kinderdagverblijf om de gegevens over te dragen? O ja O nee 

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling? O ja O nee 

Heeft u uw kind ook bij een andere school aangemeld: O ja O nee 

Welke school heeft dan uw voorkeur: ……………………………………………………………………………………………………. 

Bij tussentijdse plaatsing: 

Van school: ………………………………………………………………………………………… 

Uit groep: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gegevens ouder/verzorger 

Achternaam ouder: 

Voorna(a)m(en) van ouder: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoon: 

E mail: 

Geboortedatum: 

Geslacht: 

Relatie tot kind: 

Geboorteplaats/land: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: 

Beroep: 

 

 
Ouder/verzorger/voogd (1) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
Ouder/verzorger/voogd (2) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………… ……………... 

 

 

Medische gegevens: 

 

Huisarts: …………………………………………………………………..……………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………..……………………… 

Gebruikt uw kind medicijnen? ja / nee 

Zo ja welke? ……………………………………………………………………………..…………… 

Zijn er op medisch gebied gegevens die voor ons belangrijk zijn? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Zijn er voedingsvoorschriften i.v.m. allergieën? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

 

Naam van ouder/verzorger/voogd (1)                  Naam van ouder/verzorger/voogd (2) 

 

 

 

 

Datum: …………………………………………… ……………………………………………………………… 

 

Handtekening: ………………………………… Handtekening: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

De ouders(s)/verzorger(s) van ……………………………………… geb.datum:……………………………………… 

 

O geven toestemming aan de school tot het verwerven van informatie over de ontwikkeling van hun kind. (CITO /   LVS) 

 

O geven toestemming voor een logopedische screening, bespreking hiervan met de leerkracht en/of intern begeleider en opname 

gegevens in het leerlingvolgsysteem. 

O zijn bereid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 

O bereid tot hulpouder/pleinwacht. 

Handtekening: 

Datum: ……………………………………………………………           Naam: …………………………………………………………… 

 

 

*Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: 

● Het document kennisgeving BSN dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind is verstrekt, of 

● Eigen paspoort van het kind, of 

● Eigen identiteitskaart van het kind, of 

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

op staat), of 

Mocht u niet (meer) beschikken over het BSN van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst; zij 

geven u dan een afschrift van het juiste BSN. 

 

Ondertekening 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 

leerlingenadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger: ……………………………. 

Datum: …………………………….. 

Handtekening: ……………………………..  



 
 

 
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal De Lingelaar & DeBasisFluvius 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van: 
 

Naam leerling: 
 

School: De Lingelaar 

Groep: 
 

 
 

❏ Verlenen hierbij de school en DeBasisFluvius toestemming voor het delen en publiceren van 
beeldmateriaal (foto’s en film) van zijn/haar kind. U kunt de opties aankruisen waar u toestemming 
voor geeft: 
 
❏ binnen de eigen groep (leerlingen en ouders). 

 
❏ binnen de school (leerlingen en ouders van alle groepen). 

 
❏ ten behoeve van publicaties van de school en de stichting. 

Onder publicaties wordt onder andere verstaan: de websites, schoolgids, jaarkalender, 
promotiemateriaal, sociale media etc.  
 

❏ ten behoeve van publicaties van DeBasisFluvius. 
Onder publicaties wordt onder andere verstaan: de website, intranet van de stichting, 
beleidsplannen, folders, sociale media etc.  

 
❏ Verlenen hierbij de school en DeBasisFluvius geen toestemming voor het delen en publiceren van 

beeldmateriaal (foto’s en film) van zijn/haar kind. 
 

 
U kunt ten alle tijde uw toestemming aanpassen via een schriftelijke mededeling aan de directie van de school.  
 
 
Voor akkoord: 
 
Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 
Handtekening: Handtekening: 
 
 
Plaats: Plaats: 
 
 
 
Datum: Datum: 


