
 
 

 
  

   

 
   
 

 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER   VOOR BASISSCHOOL  

Bestemd voor alle scholen voor primair onderwijs  

binnen SWV PassendWijs  

 

Ondergetekenden melden hun kind aan bij  
Naam school       
Plaats       
 
Gegevens kind 
Achternaam       
Voornaam      Roepnaam        
 

☐   jongen       ☐  meisje 
 
Geboortedatum    -    -      
 
 
Woonadres kind 
Straat       
Postcode         Woonplaats         
Gemeente       
 
BSN  (Burger Service Nummer)       
 
Heeft u uw kind ook bij een andere school aangemeld?      ☐  ja   nee   ☐ 
 
Zo ja, naam school       
 
Welke school heeft dan uw voorkeur?  
Naam school       
 
Indien uw voorkeursschool een bepaalde levensovertuiging heeft, respecteert dan wel onderschrijft u 
deze?      ☐   ja  ☐  nee  
 
Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling?  
☐   Ja   ☐   nee  
 
 
Zo ja, op welk(e) ontwikkelingsgebied(en)?        
(Denk hierbij aan lichamelijk, sociaal-emotioneel, leren en werkhouding) 
 
Toelichting 
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Ouder(s) / verzorger(s) 
 

 

Ouder/verzorger 1        
 
 

Adres (indien anders dan kind)        
 
 

Telefoonnummer       
 
 

E-mailadres       
 
 

Ouder/verzorger 2         
 
 

Adres (indien anders dan kind)        
 
 

Telefoonnummer       
 
 

E-mailadres       
 

Burgerlijke staat ouder(s) 
/ verzorger(s) 

 

☐  samenwonend      ☐   gescheiden      ☐  gehuwd      ☐  anders 
 

 

Bij scheiding:  
ouderlijk gezag berust bij 

 

      
 

 

Bij voogdij:  
wie is de gezinsvoogd 

 

      
 

 

Welke voogdijvereniging?  
 

      
 

 
Ondertekening 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld  
 

   

   

   

 

Datum    -    -      
 

Datum    -    -       
 

 

Plaats       
 

 

Plaats       

 

Naam       
 

 

Naam       

 

☐  Ouder/verzorger 1  ☐  Voogd  
 

☐  Ouder/verzorger 2  ☐  Voogd 
 

 
Handtekening        Handtekening  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ter informatie: 
Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of de school schat in dat mogelijk extra ondersteuning nodig is, 
ontvangt u van de school de informatiebrief voor ouder(s) / verzorger(s). Deze informatiebrief kunt u ook op de 
website  www.swv-passendwijs.nl  vinden, onder informatie voor ouders.  
Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Uiterlijk 10 weken voordat het kind ook daadwerkelijk geplaatst kan 
worden, wordt in overleg met ouders een start gemaakt met de uitvoering van de zorgplicht.  
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Gegevens kind: 

 
Aanmeldingsformulier 

Achternaam Geslacht: m ◻ / v ◻ 
Voorna(a)m(en) Geboortedatum 
Roepnaam Burgerservicenummer (BSN) 
Adres Telefoonnummer thuis 
Postcode/woonplaats Tel.nr. in geval van nood 
Na�onaliteit Dit noodnummer is van 
Geboorteplaats Per wanneer in Nederland *1. 
Geboorteland Godsdienst 
Gezinssamenstelling:  
◻ moeder     ◻ vader     ◻ broers, aantal:        ◻ zussen, aantal:  
 
Evt. bijzonderheden: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. 
 
Algemene gegevens:   
Eerste schooldag op De Schatgraaf  
A�oms�g van andere school          ja ◻ / nee ◻ Kinderdagverblijf                   ja ◻ nee ◻ *2. 
Zo ja, naam school Peuterspeelzaal                     ja ◻ nee ◻ *2. 
Ves�gingsplaats van de school Naam en plaats 
 
 
Gegevens 1 e  ouder ◻ / verzorger ◻ / voogd◻  

 

Achternaam Geslacht: m ◻ / v ◻ 
Roepnaam                                   , voorle�ers Rela�e tot kind 
Adres *3. Mobiel nr 06- 
Woonplaats *3. Geboorteland 
Geboortedatum Na�onaliteit 
Beroep Tel. nr. werk 
E-mailadres 
 

 

 
Gegevens 2 e  ouder ◻ / verzorger ◻ / voogd ◻ 

 

Achternaam Geslacht: m ◻ / v ◻ 
Roepnaam                                   , voorle�ers Rela�e tot kind 
Adres *3. Mobiel nr 06- 
Woonplaats *3. Geboorteland 
Geboortedatum Na�onaliteit 
Beroep Tel. nr. werk 
E-mailadres 
 

 

 
 
Huisartsgegevens:  
Naam huisarts …..……….…………………………………………...  
 
*1. Indien van toepassing 

 
 
 
telefoonnummer: ……………….…………………………… 
 
*3. Invullen indien anders dan van het kind 

*2. Indien ja, graag naam en plaats invullen *4. Naam school, plaats en jaar van afronding 
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Bijzonderheden  (gezondheid en taalontwikkeling) 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………..……………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ontwikkeling 

Is uw kind getest of begeleid door een jeugdzorginstelling?  
◻ nee  / ◻ ja, namelijk  
Hee� uw kind begeleiding of therapie gehad van een specialist, of is dat nu van toepassing?  
◻ nee  / ◻ ja, namelijk 
 

Toestemming informatieverwerving ontwikkeling 

U gee� wel/geen* toestemming aan de school tot het verwerven van informa�e over de ontwikkeling van uw 
kind.     * ) doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Toestemming logopedie 

U gee� wel/geen* toestemming voor de screening logopedie gedurende het eerste of tweede leerjaar. 
U gee� wel/geen*   toestemming voor het opnemen van logopedische gegevens in het leerlingvolgsysteem.  
U gee� wel/geen* toestemming voor het bespreken van deze logopedische gegevens met de  leerkracht en 
andere betrokkenen.      * ) doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Toestemming beeldopnames / privacyverklaring digitale leermiddelen 

Bij het intakegesprek ontvangt u formulieren omtrent uw toestemming voor het maken van beeldopnames en 
het gebruik van persoonsgegevens bij het inze�en van digitale leermiddelen. U kunt deze formulieren ook 
opvragen bij de administra�e van de school. 

Wanneer wordt een aanmelding omgezet in een inschrijving? 

Deze aanmelding wordt omgezet in een inschrijving wanneer uw kind voor het eerst op school de lessen volgt 
en eventuele informa�e van derden (bijv. een onderwijskundig rapport van de vorige school) geen aanleiding 
gee� tot heroverweging van de aanmelding.  
 
Verklaring 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens van ouder(s) / verzorger(s) kunnen worden gecontroleerd.  
Ondergetekende verklaart tevens de grondslag van de school te onderschrijven en te respecteren. 
 
Naam 1 e  ouder  / verzorger, voogd 
 
……………………………………………………………….. 
 
Plaats:             …………………………………………… 
 
Datum:            ………………………………………….. 
 
Handtekening 
 
 
                         …... …………………………………… 

Naam 2 e  ouder  / verzorger, voogd  
 
……………………………………………………………….. 
 
Plaats:            …………………………………………… 
 
Datum:           ………………………………………….. 
 
Handtekening 
 
 
                          …….…………………………………… 

 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking 

heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis stelt aan 

anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 
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