
 

 

 

 

 

 

Personalia leerling 

Achternaam                   Voorletters                                    _______________  

Roepnaam                ☐ Meisje ☐ Jongen_________________________ 

Geboortedatum     Geboorteplaats   _______________ 

Straat en huisnummer     _________________________________________ 

Postcode en woonplaats       ______________________ 

BSN*                                                                                     Onderwijsnummer* ______________________ 

Eerste Nationaliteit     Tweede Nationaliteit            ☐ n.v.t 

Land van Herkomst              ☐ n.v.t. Datum in Nederland            ☐ n.v.t 

 

Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 

Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment 

van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

 

Broers en zussen 
 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam          ☐ Zelfde school 

 

Gegevens vorig onderwijs  
 

Naam VVE Programma          ☐ n.v.t.   

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 

 



 

 

 

 

Personalia verzorger 1  

Achternaam_____________________________ 

Roepnaam    _______ 

Voorletters     _______ 

Aanhef  __   __    ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Relatie tot kind     _______ 

Wettelijke verzorger                        ☐ Nee ☐ Ja__ 

Geboortedatum__________________________ 

Geboorteland      _______  

Burgerlijke staat__________________________          

Hoogst behaalde opleiding_________________ 

Beroep__________________________________ 

Telefoon thuis_________________ _______ 

Telefoon mobiel__________________________                

Telefoon werk    ______________        

E-mail _________________________________ 
 

Adres invullen indien dit afwijkend is van de 

leerling 

Adres verzorger 1  

Straat en huisnummer   _____ 

Postcode   ___________ 

Woonplaats    _____ 

Personalia verzorger 2 

Achternaam      ____ 

Roepnaam     ____ 

Voorletters      ____ 

Aanhef                 ☐ Mevrouw ☐ Heer 

Relatie tot kind     ____ 

Wettelijke verzorger                   ☐ Nee ☐ Ja 

Geboortedatum____________________________ 

Geboorteland     ____  

Burgerlijke staat____________________________ 

Hoogst behaalde opleiding    ____ 

Beroep____________________________________ 

Tefefoon thuis______________________________ 

Telefoon mobiel     ____ 

Telefoon werk     ____ 

E-mail      ____ 

 

 

Adres verzorger 2 

Straat en huisnummer  __________ 

Postcode    __________ 

Woonplaats     ____ 

  

Aanvullende opmerkingen 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 
Supplement bij aanmeldformulier 
 
Aanvullende gegevens 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In het kader van Passend Onderwijs is het van belang dat, naast de gegevens die u hiervoor al heeft 

ingevuld, onderstaande gegevens bij ons bekend zijn. Op deze manier kunnen wij inschatten welke 

begeleiding uw kind nodig heeft. 

 
Ontwikkelingsgegevens 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is er bij uw kind sprake van lichamelijke beperkingen of ziektes? □ Nee   □ Ja 

Heeft uw kind momenteel logopedie? □ Nee   □ Ja 

Heeft uw kind momenteel fysiotherapie? □ Nee   □ Ja 

Heeft uw kind een bepaalde vorm van begeleiding of hulpverlening? □ Nee   □ Ja 

Is er andere informatie over de ontwikkeling van uw kind die voor ons van 
belang kan zijn? 

□ Nee   □ Ja 

Spreekt u met uw kind een andere taal dan Nederlands of dialect? □ Nee   □ Ja 

 

Graag een toelichting indien een of meerdere vragen met ja zijn beantwoord 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 
Uitwisseling informatie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uitwisseling van informatie met de peuterspeelzaal (speel-leergroep), kinderopvang, schoolarts, 
logopedist, voorgaande en vervolgscholen en begeleidingsinstanties is van groot belang voor een 
optimale begeleiding van het kind. Dit gebeurt vrijwel altijd in overleg met de ouders. 

□ Ik geef hierbij toestemming voor de uitwisseling van informatie met bovengenoemde 
instanties. 

 

Vooraanmelding 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Met voorgaand formulier en dit supplement geeft u aan uw zoon/dochter aan te willen melden. 

Ongeveer 12 weken voor de startdatum bekijkt de teamleider of uw kind kan worden toegelaten. 

Indien nodig neemt zij contact met u op. Uiterlijk 6 weken voor de startdatum ontvangt u bericht 

of de aanmelding definitief is. 

Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd een Ouderverklaring over uw opleiding in te vullen. Dit 

houdt verband met de bekostiging vanuit het ministerie. 

 
Gezinsgegevens 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S.v.p. alleen invullen indien de biologische ouders niet samenwonen 

 

De gezinssituatie is als volgt geregeld: 

□ Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 

□ Alleen moeder/vader heeft het gezag 

□ Anders namelijk:  

 

 

 

Heeft de rechter een van de ouders het recht van omgang met het kind ontzegd? 

□ Nee 

□ Ja, namelijk de moeder 

□ Ja, namelijk de vader 

 

 
 

 



 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage in en correctie van 

administratieve gegevens van het kind.  

 

 

Ondertekening  

Verzorger 1           

Naam         

Datum             

                  
Handtekening         

 

 

 

Verzorger 2 

Naam         

Datum             

 
Handtekening 

 

 

 

 

 


