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AANMELDFORMULIER NIEUWE LEERLING 
  

Gegevens van het kind 

Achternaam  Adres  

Voornamen (voluit)  Postcode/Woonplaats   

Roepnaam  Adres verzorger 2 indien 
anders dan van het kind 

 

Geslacht Man                  Vrouw      

Geboortedatum  Adres geheim Ja  

Geboorteplaats/land  
Telefoon nr. vast of van 
van één ouder/verzorger 

 

BSN Burgerservicenr.  Telefoon nr. geheim Ja   

Naam huisarts  
School van herkomst 
i.g.v.  verhuizing 

 

Opmerkingen: 

 
 

Gegevens van andere kinderen uit het gezin 

Naam Geboortedatum Naam Geboortedatum 

    

    

Medische gegevens 

Indien van toepassing informatie over bijzondere ziekte(s), allergieën en noodzakelijke medicijnen: 
 

 
 

 
 

 

Gegevens verzorgers Verzorger 1 Verzorger 2 

Achternaam   

Roepnaam   

Voorletters   

Geslacht Man                 Vrouw   Man                    Vrouw       

Telefoon nr. mobiel                                          Geheim                                              Geheim     

Burgerlijke staat   

Geboortedatum   

E-mail   

Relatie tot het kind   

Wettelijk/Ouderlijk gezag Ja                    Nee    Ja                        Nee   

Adres/PC/Woonplaats  
Alleen invullen indien adres 
afwijkend is van adres kind 

  

Extra contact(en) i.g.v. nood 

Naam & telefoon nr(s). 
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Extra ondersteuning 

Heeft uw kind speciale of extra ondersteuning nodig?  
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ondersteuning op lichamelijk, medisch, sociaal, 
emotioneel,  psychologisch of intellectueel gebied. 

Ja 
Nee    

Zo ja, kunt u de extra ondersteuning die nodig is omschrijven? 

 
 

 

Heeft u contact gehad met hulpverlening rondom de ondersteuning of begeleiding van uw kind 
en/of het gezin? Hierbij kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, Visio, 
audiologisch centrum, revalidatiecentrum, GGD, GGZ, MEE, Loket Vroeghulp, kinderarts,VVE etc. 

Ja 

Nee    

Zo ja, kunt u aangeven met welke hulpverleningsinstanties u contact heeft gehad en waarover?  
 

 
 

 

(Toestemmings)verklaringen gebruik beeldmateriaal 

Op onze school worden o.a. tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen opnames gemaakt, waarop uw kind  
te zien kan zijn. Met onderstaande toestemmingsverklaring vragen we u aan te geven waarvoor wij beeld-
materiaal van uw kind mogen gebruiken. U kunt uw keuze te allen tijde wijzigen.  
Wij houden ons aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zonder 
toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind gebruikt en gedeeld worden. 

Toestemming voor het gebruik in de (digitale) nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief informeren wij 
ouders en leerlingen over activiteiten en ontwikkelingen op en om school. 

Ja 
Nee    

Toestemming voor het gebruik in de schoolgids. Met de schoolgids informeren wij (toekomstige) 
ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs¬mogelijkheden. 

Ja 
Nee    

Toestemming voor het gebruik op social-media accounts van de school. Op bijv. Facebook 
verspreiden wij informatie over activiteiten en ontwikkelingen op en om school. 

Ja 
Nee    

Toestemming voor het gebruik op de (besloten) website van de school. Ja 

Nee    

Toestemming om het mailadres te delen met de groepsouder en de andere ouders van de groep 
waar het kind in zit. 

Ja 

Nee    

Toestemming om telefoonnummer te delen met de groepsouder en de andere ouders van de 
groep waar uw kind in zit.  

Ja 

Nee    

Ondertekening 

 Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Handtekening ouder/verzorger 1 
 

 
 

Datum:  

Handtekening ouder/verzorger 2 
 

 
 

Datum: 

Opmerkingen ouders / verzorgers: 
 

 
Voor het aanmelden van uw kind gelden de volgende wettelijke afspraken: 
 

• Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school. Aanmelden dient schriftelijk te 
gebeuren door de ouders/verzorgers vanaf 3 jaar tot uiterlijk 10 weken vóór de eerste schooldag. 

• Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten zij dit 
melden bij de aanmelding en alle relevante informatie zoals onderzoeken en rapportages aan de school 
doorgeven. 

• De school heeft zorgplicht en indien zij zelf niet de extra ondersteuning kan bieden die noodzakelijk is, 
biedt zij een passende onderwijsplek aan waar het kind wel het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. 

• Een kind dient zindelijk te zijn op de dag dat het start op school. 


