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Aanmeldformulier nieuwe leerling 

 
        

  

  
 

                                                                                                                

 

* Doorstrepen wat niet van toepassing. 

 

 

 

Gegevens kind 

Achternaam  

Roepnaam  

Voornamen  

Geboortedatum  Geslacht*    M/V 

Burgerservicenummer 

 

 
 
Een kopie van het officiële document van de belastingdienst of ID-kaart/paspoort bijvoegen 

Plaats in gezin 1e      2e      3e      4e      (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)     

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  Thuis  Geheim* ja nee 

Nationaliteit  Geboorteplaats/Geboorteland 

In Nederland sinds 
(indien van toepassing) 

 Thuistaal 

Geloofsovertuiging  

Onderwijs sinds  Instroming in leerjaar 

School/instelling waarop het 
kind eerder was ingeschreven  

 

Overige gegevens 

Naam huisarts/praktijk 
 
Adres 
 
Telefoonnummer 

 

Allergisch/overgevoelig voor  
 
 

 
 

Medicijngebruik 
 
 

 

Instanties waarmee uw kind te 
maken heeft gehad 

  
 

Zindelijkheid * Overdag ja/nee                             ’s Nachts ja/nee 
 

Opmerkingen  
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*     Doorstrepen wat niet van toepassing is.  
**   De verzorgende ouder is de ouder waar het kind staat ingeschreven. 
*** Alleen invullen indien afwijkend van adres kin 

 

Indien er uit de opgevraagde informatie van de voorschoolse voorziening geen bijzonderheden zijn, wordt dit formulier omgezet in een 
definitieve inschrijving. Mocht de informatie aanleiding geven voor vragen dan nemen wij contact met u op. 
 
 

 Gegevens ouders/verzorgers 

Naam ouder/verzorger 1 

(verzorgende ouder)** 

 Naam ouder/verzorger 2 

(uitwonende ouder)** 

 

Voorletters  Voorletters  

Relatie tot kind  Relatie tot kind  

Adres***  Adres***  

Postcode***  Postcode***  

Woonplaats***  Woonplaats***  

Telefoon thuis/mobiel  Telefoon thuis/mobiel  

Telefoon werk  Telefoon werk  

E-mailadres  E-mailadres  

Burgerlijke staat * Gehuwd/samenlevingscontract/ 
Geregistreerd partnerschap/ 
éénoudergezin/gescheiden 

Burgerlijke staat * Gehuwd/samenlevingscontract / 
geregistreerd partnerschap/ 
éénoudergezin/gescheiden 

Is er sprake van ouderlijk 
gezag bij beide ouders* 
 
Zo nee, is het kind erkend* 

Ja/nee 
Namelijk: 

 
Ja/nee 

 Ja/nee 
Namelijk: 

 
Ja/nee 

De verzorgende ouder is de 
ouder waar het kind staat 
ingeschreven * 

Verzorgende ouder/Uitwonende ouder  Verzorgende ouder/Uitwonende ouder 

Hoe is de zorgverdeling 
geregeld 

   

Geboorteland  Geboorteland  

Nationaliteit  Nationaliteit  

Beroep   Beroep  

 

 

 

 

 

 
Elst, ______-______-_______  
 
Hierbij verklaart de heer/mevrouw  
 
_________________________________________ 
 
dat de ingevulde gegevens op dit ‘aanmeldformulier’ juist zijn. 
 
Handtekening (verzorgende) ouder/verzorg(st)er*: 

 
Elst, ______-______-_______  
 
Hierbij verklaart de heer/mevrouw  
 
_________________________________________ 
 
dat de ingevulde gegevens op dit ‘aanmeldformulier’ juist zijn. 
 
Handtekening (uitwonende) ouder/verzorg(st)er*: 
 

Opmerking: in geval van gescheiden ouders: 
Als er sprake is van co-ouderschap, dienen beide ouders het formulier te ondertekenen. Is er sprake van een omgangsregeling, volstaat de 
handtekening van de ouder die de dagelijkse zorg (verzorgende ouder) draagt voor het kind. 
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Verklaring en/of toestemming 
Door de ondertekening van dit aanmeldformulier verklaart u (beiden): 

• van de inhoud van de schoolgids kennis te hebben genomen. 

• dat uw zoon/dochter niet op een andere school staat ingeschreven. (n.v.t. bij verhuizing). 

• dat u op de hoogte bent dat wij per leerling € 40,00 per schooljaar aan vrijwillige ouderbijdrage vragen .  

• dat uw kind deelneemt aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd, tenzij hierover in onderling overleg 
                 afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

• op de hoogte te zijn van de informatie uitwisseling met de vorige/toekomstige school/instantie. 

Door de ondertekening van dit aanmeldformulier geeft u toestemming voor: 

• Logopedische screening. 
Jaarlijks screent de logopediste van de gemeente Overbetuwe de oudste kleuters op uitspraak en taalontwikkeling. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Incidenteel screent ze, i.o.m. desbetreffende ouders, leerlingen op ons verzoek. Over de screening 
krijgt u altijd een kort verslag of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. De leerkracht van uw kind wordt op de hoogte gebracht van de 
voor de school belangrijke resultaten. 

• Dat u kennis heeft genomen van ons scheidingsprotocol (gescheiden na huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract), 
zie voor meer informatie ook onze website bij protocollen. 
- Algemene informatie betreffende de school is zoveel mogelijk via de site beschikbaar of wordt digitaal aan beide ouders verstuurd. 
- Kindgebonden rapporten aan de verzorgende ouder wordt meegegeven/verstuurd. Deze is verantwoordelijk voor het informeren van  
  de andere ouder. 
- Uitnodigingen voor ouderavonden (inclusief 10-min. avond) geldt voor een gezamenlijk gesprek. Aparte gesprekken met één van de  
  ouders worden alleen op verzoek en met reden onderbouwd aan directeur of intern begeleider toegestaan. 
- De 10 min-gesprekken zijn alleen bedoeld voor de ouders (een nieuwe partner is niet uitgenodigd). 
- Dat u de school, gedurende de schoolloopbaan van uw kind, op de hoogte houdt van (veranderingen) in de zorgverdeling. Wanneer er  
  wordt gescheiden dan vult u ‘Informatie na scheiding’ in, zie website bij protocol scheidingen, en levert het formulier in bij de   
directeur of intern begeleider. 

• Het opvragen van informatie bij de vorige school of instelling en het opsturen van informatie naar een toekomstige school of instelling. 
Het ministerie verplicht scholen een onderwijskundig rapport (OKR) op te stellen bij wisselingen van scholen/instanties. 
Dit is belangrijk om zo goed mogelijk bij de onderwijsbehoefte van uw kind te kunnen aansluiten. Als uw kind onze school verlaat krijgt 
u van ons het OKR uitgeprint ter inzage. 

• Het publiceren van foto’s op Klasbord. Dit is een besloten groep (alleen de ouders van de leerlingen van die groep) waarop de 
leerkracht foto’s van activiteiten in de groep zet. Tevens worden hierop mededelingen betreffende die groep gedeeld met ouders. 
Jaarlijks, aan het begin van ieder schooljaar, kunt u uw keuze via het calamiteitenformulier invullen/wijzigen.  

• Vervoer per auto bij door school georganiseerde activiteiten. 

De school verklaart hierbij: 

• Zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

• Zich te verplichten een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

• Dat het schoolbestuur minimaal een keer per jaar een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uitvoert. 

 

Elst,  __________-____________-___________                                             Elst,  __________-____________-___________   

 
Naam: 
 
Handtekening ouder / verzorg(st)er 1:  
 
 
 
 

  
Naam: 
 
Handtekening ouder / verzorg(st)er 2: 
 

 

Opmerking: in geval van gescheiden ouders: 
Als er sprake is van co-ouderschap, dienen beide ouders het formulier te ondertekenen. Is er sprake van een omgangsregeling, volstaat de 
handtekening van de ouder die de dagelijkse zorg (verzorgende ouder) draagt voor het kind. 
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