
         Aanmeldformulier         

Pagina 1 van 2 

Persoonlijke gegevens leerling 
Achternaam  

Voorna(a)m(en  

Roepnaam  

Andere naam hanteren/welke?  

Geslacht M/V 

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN (kopie paspoort/ID-kaart meeleveren) = 
Onderwijsnummer 

 

Gezindte / gedoopt                                      /              Ja/nee 

Eerste nationaliteit  

Tweede nationaliteit  

Culturele achtergrond (land)  

Land van herkomst (tbv DUO)  

Datum in Nederland  

Land van herkomst vader  

Land van herkomst moeder  

Aantal kinderen in gezin  

Plaats van kind in gezin  

Heeft bezocht: Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf / 
Kinderopvang / Gastouder 

VVE-aanbod Ja / Nee / Onbekend 

Is ingeschreven geweest bij een andere school Ja / Nee. Zo ja, naam en adres school: 
 
 

Is ook toelating (aanmelding) verzocht bij andere 
scholen? Geef school 1e voorkeur aan! 

Ja / Nee. Zo ja, naam en adres scho(o)l(en): 
 

Leerling heeft extra ondersteuning nodig Ja / Nee. Zo ja, kunt u aangeven welke? 
 
 

Is de leerling voor de extra ondersteuning reeds voor 
behandeling / onderzoek geweest bij bepaalde 
instanties? (zie ook punt 9 onderaan) 

Ja / Nee. Zo ja, welke? 

 

Medische informatie 
Naam huisarts  

Adres + woonplaats  

Naam tandarts  

Adres + woonplaats  

Naam ziektekostenverzekering  

Polisnummer  

Medicijngebruik Ja / Nee 

Indien ja, welke medicijnen   

Allergie    

Producten die het kind niet mag  

Overige bijzonderheden  
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Gegevens ouders / verzorgers 

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht 
Sinds 1 januari 2015 zijn scholen verplicht het formulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ te 
gebruiken voor het bepalen van het gewicht van een leerling. Klik op onderstaande link voor de verklaring in 
diverse talen: 
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/gewicht-leerling-bepalen/formulieren-
invullen.jsp 

 

Ondertekening      Ondertekening 

(naar waarheid ingevuld)    (naar waarheid ingevuld) 

Naam verzorger 1 ……………………………… Naam verzorger 2 ……………… 

Handtekening  ……………………………        Handtekening ………………….. 

Datum   ……………………………… Datum …………………………… 

 

Personalia verzorgers Verzorger 1 Verzorger 2 

Achternaam   

Voorletters / Roepnaam   

Geslacht M / V M / V 

Relatie tot kind  Vader/moeder/…………… Vader/moeder/………….. 

Wettelijk gezag Ja / Nee Ja / Nee 

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Burgerlijke staat   

Gezindte   

Beroep   

Telefoon thuis; geheim nummer                           ; Ja / Nee                                              ; Ja / Nee 

Telefoon mobiel   

Straat en huisnummer   

Postcode   

Plaats   

Emailadres   

Bij afwezigheid ouders contact 
opnemen met <naam-nummer> 

  

   

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat zij: 
1. De juiste en volledige informatie hebben verschaft bij de aanmelding van hun kind 
2. Instemmen met en respecteren van de katholieke grondslag* en onderwijskundige grondslag van de school (* mits van toepassing) 
3. Hun kind laten deelnemen (voor zover mogelijk) aan alle activiteiten (ook de kerkelijke) die vanuit de school worden georganiseerd. 
4. Zoveel mogelijk actief betrokken zullen zijn bij de school van hun kind (bijv. bij activiteiten of zitting nemen in de commissies). 
5. Wel / niet lid zullen worden van de oudervereniging. 
6. Wel / Niet akkoord gaan met het vermelden van namen, adressen en telefoonnummers van hun kind in brochures, ter informatie voor 

ouders en kinderen van de school. 
7. Wel / Geen bezwaar maken tegen het fotograferen/filmen en plaatsen van de foto/film van hun kind op de website van de school 

en/of sociale media in het kader van schoolactiviteiten. Jaarlijks zal hiervoor bevestiging worden gevraagd. 
8. Akkoord gaan met het verstrekken van informatie door de vorige instelling aan de school. 
9. Akkoord gaan met het opvragen en verstrekken van informatie bij de door hen genoemde instanties m.b.t. de extra benodigde 

onderwijsondersteuning. 
10. Bekend zijn met de schoolgids en zich conformeren aan de inhoud. 
11. Zich conformeren aan de regels, normen, waarden en omgangsvormen zoals die op onze school gelden. 

12. Akkoord gaan met het overnemen van de gegevens in het schooladministratiesysteem. 
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