
     Aanmeldformulier 

 

Gegevens ouder/verzorger 1 

Relatie tot het kind ----------------------------------------------------------  

Voorletter(s) -------------------------------------------------------------------  

Achternaam -------------------------------------------------------------------  

Tussenvoegsel ---------------------------------------------------------------  

Geboortedatum --------------------------------------------------------------  

Geboorteland -----------------------------------------------------------------  

Nationaliteit --------------------------------------------------------------------  

Kerkelijk meelevend (indien ja, aangesloten bij) ---------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

Beroep --------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer(s) ---------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

Burgerlijke staat --------------------------------------------------------------  

Indien gescheiden: wij ontvangen graag het ouderschapsplan als bijlage 

E-mailadres -------------------------------------------------------------------  

Wettelijk gezag ----------------------------------------------------- ja / nee 

E-mail ontvangen -------------------------------------------------- ja / nee 

Post ontvangen  ---------------------------------------------------- ja / nee 

Inzagerecht ouderportaal  --------------------------------------- ja / nee 

Indien afwijkend adres van het kind: 

Straat ---------------------------------------------------------------------------  

Postcode/Woonplaats ------------------------------------------------------  

Gegevens ouder/verzorger 1 

Relatie tot het kind ----------------------------------------------------------  

Voorletter(s)-------------------------------------------------------------------  

Achternaam -------------------------------------------------------------------  

Tussenvoegsel ---------------------------------------------------------------  

Geboortedatum --------------------------------------------------------------  

Geboorteland -----------------------------------------------------------------  

Nationaliteit -------------------------------------------------------------------  

Kerkelijk meelevend (indien ja, aangesloten bij) --------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

Beroep -------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer(s) ---------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

Burgerlijke staat--------------------------------------------------------------  

Indien gescheiden: wij ontvangen graag het ouderschapsplan als bijlage 

E-mailadres -------------------------------------------------------------------  

Wettelijk gezag ----------------------------------------------------- ja / nee 

E-mail ontvangen -------------------------------------------------- ja / nee 

Post ontvangen  --------------------------------------------------- ja / nee 

Inzagerecht ouderportaal  --------------------------------------- ja / nee  

Indien afwijkend adres van het kind: 

Straat ---------------------------------------------------------------------------  

Postcode/Woonplaats ------------------------------------------------------  

 

Gegevens leerling 

Achternaam (en tussenvoegsel) -----------------------------------------  Jongen/meisje 

Roepnaam ---------------------------------------------------------------------  Straat ----------------------------------------------------------------------------  

Voorna(a)m(en) --------------------------------------------------------------  Postcode en woonplaats  --------------------------------------------------  

Geboortedatum---------------------------------------------------------------  Geboorteplaats ---------------------------------------------------------------  

Burgerservicenummer ------------------------------------------------------  Eerste telefoonnummer --------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij afwezigheid waarschuwen 

Dhr./mevr. ---------------------------------------------------------------------  Dit is/zijn de ---------------------------------------------------- van uw kind. 

Telefoonnummer(s) ---------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

Relatie tot het kind-----------------------------------------------------------  

Onderwijskundige gegevens kind 

Voorsteldatum eerste schooldag -------------------------------------------  

Heeft uw kind een kinderopvang bezocht? Ja / nee 

Zo ja, welke?--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Heeft uw kind een VVE indicatie? ------------------------------------------  

 

Indien uw kind een andere basisschool heeft bezocht 

 

School van herkomst ----------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------  

Groep ------------------------------------------------------------------------------  

Culturele achtergrond ouder(s) 

Land van herkomst verzorger 1 -------------------------------------------  

Nationaliteit verzorger 1 -----------------------------------------------------  

 

Land van herkomst verzorger 2 -------------------------------------------  

Nationaliteit verzorger 2 -----------------------------------------------------  

Kinderen in het gezin ----------------- Geboortedatum 

1. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. ---------------------------------------------------------------------------------  

5. ---------------------------------------------------------------------------------  

Invullen indien geïmmigreerd 

Land van herkomst ----------------------------------------------------------  

Datum in Nederland ---------------------------------------------------------  

Culturele achtergrond ------------------------------------------------------  

Eerste nationaliteit -----------------------------------------------------------  



Sociaal maatschappelijke gegevens 

-Heeft uw kind problemen met: Horen: Nee / Ja Zien: Nee / Ja Spreken: Nee / Ja Bewegen: Nee / Ja 

-Heeft uw kind andere verzorgers gehad? Nee / Ja, namelijk ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Heeft uw kind last van emotionele problemen,  

 bijv. slapeloosheid/scheidingsangst/heimwee? Nee / Ja, namelijk -----------------------------------------------------------------------------------------  

-Heeft uw kind leerproblemen? Nee  / Ja, namelijk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Is er sprake van gedragsproblemen thuis/op school? Nee / Ja, namelijk ---------------------------------------------------------------------------------  

-Is uw kind in contact geweest met een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Logopedie, 

Psycholoog? Nee / Ja, namelijk---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal? Nee / Ja 

Medische gegevens: 

Gebruikt uw kind medicijnen? Nee / Ja, namelijk ------------------------------------------- voor --------------------------------------------------------------- 

Begindatum………… / Einddatum - ………………Toedienen door leerkracht? Nee / Ja 

Is er sprake van allergie: Nee / Ja, namelijk -------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------- 

Hoe te handelen bij een allergische reactie: -------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------- 

Is uw kind overgevoelig (bijv. voor medicijnen, ontsmettingsmiddel, pleisters etc.): Nee / Ja, namelijk -------------------------------------------- 

Overige medische informatie: --------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------- 

Huisarts: ---------------------------------------------------------------------------------------- Tel.nr.: ----------------------------------------------------------------- 

Verzekeringsmaatschappij: ---------------------------------------------------------------- Nummer: --------------------------------------------------------------- 

Grondslag van de schoolvereniging: 

De scholen van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor CNS zijn christelijke scholen. De grondslag van de 

Vereniging is in de statuten als volgt omschreven: De Vereniging erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt voor leer en leven de 

beginselen, nader omschreven in de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid, zijnde de belijdenissen die door de kerkelijke 

achterban van de schoolvereniging worden erkend en beleden. 

Ouder / verzorger 1 onderschrijft / respecteert* de grondslag van de Vereniging 

Ouder / verzorger 2 onderschrijft / respecteert* de grondslag van de Vereniging 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

Ouders / verzorgers die de grondslag onderschrijven, kunnen tevens lid worden van de Vereniging. Hiervoor is een apart 

inschrijfformulier beschikbaar. 



Overige vragen   

Om een goed beeld van uw kind te kunnen krijgen en om goed aan te kunnen sluiten bij zijn/haar belevingswereld willen we u vragen 

onderstaande vragen te beantwoorden. U bent niet verplicht deze vragen in te vullen. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk 

behandeld. Vragen die niet van toepassing zijn kunt u overslaan. 

 

Kunt u iets vertellen over uw kind op de peuterspeelzaal? Speelde het fijn? Wat vond het erg leuk om te doen? Hoe was het contact met 

de andere kinderen? Hoe was het contact met de leiding? 

 

 

 

 

Kunt u iets vertellen over het spelen van uw kind thuis? Speelt het veel alleen of ook met anderen? Speelt het veel binnen of veel buiten?  

 

 

 

 

Kunt u iets vertellen over het eten en het slapen van uw kind? Hoe zelfstandig is uw kind? (Denk aan zelf aan- en uitkleden, naar de wc 

gaan, zelf naar buiten gaan e.d.) 

 

 

 

 

Is uw kind zindelijk 

 

Kunt u iets vertellen over de motorische ontwikkeling van uw kind? (Denk aan knippen maar ook kruipen, lopen, fietsen , steppen e.d.) 

 

 

 

 

Kunt u iets vertellen over de spraak-/taalontwikkeling van uw kind? (Bijv. wanneer uw kind is gaan praten, heeft het lang gebrabbeld, 

heeft het problemen met horen gehad, vindt het voorlezen leuk, vindt het boeken leuk, leest uw kind al, verstaanbaarheid.) 

 

 

 



 

 

 

Komt er dyslexie voor in uw familie ?  

 

 

 

 

Waar is uw kind erg goed in? 

 

 

 

 

Waar heeft uw kind veel moeite mee? 

 

 

 

 

Wat vindt u een leuke eigenschap van uw kind? 

 

 

 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ondertekening: 

 

Ondergetekende(n) verkla(a)r(en) dat 

. de gegevens naar waarheid zijn ingevuld 

. de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn 

. de leerling voor het eerst op een school wordt ingeschreven (indien van toepassing) 

. de leerling niet ingeschreven staat bij een andere school op de datum van de eerste schooldag 

. ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie  en het aanleggen van een 

leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school 

. ze akkoord gaan dat de school contact opneemt met de peuterspeelzaal voor een warme overdracht 

 

Plaats  ______________________  Datum ____________________________ 

 

 

Handtekening ouder / verzorger / voogd 1     Handtekening ouder / verzorger / voogd 2 

 

 

Handtekening directeur school 

 

 

 

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The 

General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en 

privacy van burgers. 

 

Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw 

persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in onderwijs voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of 

voogd. 

 

Conform de AVG heeft u daarbij (op verzoek) onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van de gegevens.  

 

  



Schoolgegevens (door de school in te vullen): 

Brinnummer:  

Datum 1e schooldag / inschrijving: 

Geplaatst in groep: 

Ingevoerd in administratieprogramma: 

Ouders een bevestiging van inschrijving gestuurd: 

Kennisgeving van inschrijving aan school van herkomst gestuurd: 

Kennisgeving van uitschrijving van school van herkomst ontvangen: 

NT2: Ja    Nee 

VVE: Ja   Nee 
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