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               A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R   

 
 
Personalia leerling 

 

Achternaam______________________________ 

Roepnaam_______________________________ 

Geboortedatum___________________________ 

Adres____________________________________ 

Woonplaats______________________________ 

Telefoonnummer__________________________ 

Telefoonnummer geheim?_______  Nee   Ja 

BSN*____________________________________ 

Eerste nationaliteit_________________________ 

Land van herkomst__________________ n.v.t. 

 

Voorna(a)m(en)___________________________ 

Geslacht_______________  Meisje   Jongen 

Geboorteplaats____________________________ 

Postcode_________________________________ 

Geheim adres?_________________ Nee   Ja 

Mobiel nummer___________________________ 

Mobiel geheim?_______________  Nee   Ja 

Onderwijsnummer*________________________ 

Tweede nationaliteit_________________ n.v.t. 

Datum in Nederland_________________ n.v.t. 

 

Welke taal wordt thuis gesproken?_(Indien geen Nederlands)_____________________________________ 

 

* Toelichting BSN- en Onderwijsnummer 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 
burgerservicenummer (BSN) nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, 
wordt hiervoor een onderwijsnummer gebruikt. 
 

Medische gegevens 

 

Naam huisarts____________________________________________________________________________ 

Adres___________________________________ 

Telefoonnummer__________________________ 

Medicijnen________________________ n.v.t. 

________________________________________ 

Woonplaats______________________________ 

 

Allergieën_________________________ n.v.t. 

________________________________________ 

 

Noodnummers 

 

Naam___________________________________ 

Naam___________________________________ 

Naam___________________________________ 

Telefoonnummer__________________________ 

Telefoonnummer__________________________ 

Telefoonnummer__________________________
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Personalia verzorger 1 

 

Achternaam______________________________ 

Voorna(a)m(en)___________________________ 

Voorletters_______________________________ 

Aanhef______________ Mevrouw   Meneer 

Relatie tot kind____________________________ 

Wettelijk verzorger_________ ____ Nee   Ja 

Geboortedatum___________________________  

Geboorteplaats____________________________ 

Geboorteland_____________________________ 

Burgerlijke staat___________________________ 

Beroep________________________ __________ 

Werkzaam bij bedrijf___________________ ____ 

Telefoon mobiel___________________________ 

Telefoon werk_____________________________ 

Telefoon thuis_____________________________ 

Telefoon thuis geheim?__________  Nee   Ja 

E-mail_____________________________ ______ 

 

Personalia verzorger 2 

 

Achternaam______________________________ 

Voorna(a)m(en)___________________________ 

Voorletters_______________________________ 

Aanhef______________ Mevrouw   Meneer 

Relatie tot kind____________________________ 

Wettelijk verzorger_________ ____ Nee   Ja 

Geboortedatum___________________________  

Geboorteplaats____________________________ 

Geboorteland_____________________________ 

Burgerlijke staat___________________________ 

Beroep________________________ __________ 

Werkzaam bij bedrijf___________________ ____ 

Telefoon mobiel___________________________ 

Telefoon werk_____________________________ 

Telefoon thuis_____________________________ 

Telefoon thuis geheim?__________  Nee   Ja 

E-mail_____________________________ ______ 

 

Indien afwijkend adres van leerling 

 

Adres verzorger 1 

 

Adres____________________________________ 

Postcode_________________________________ 

Woonplaats____________________________ __ 

 

 

Adres verzorger 2 

 

Adres____________________________________ 

Postcode_________________________________ 

Woonplaats___________________________ ___ 

 

Broers en zussen 

 

Naam__________________________________________________________ Zelfde school  __________ 

Naam__________________________________________________________ Zelfde school  __________ 

Naam__________________________________________________________ Zelfde school  __________ 

Naam__________________________________________________________ Zelfde school  __________ 
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Gegevens vorige school/ peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf/ gastouder 

 

Naam___________________________________ 

Indien school: soort school__________________ 

Heeft uw kind ooit gedoubleerd?__  Nee   Ja  

Heeft uw kind VVE gevolgd   ______ Nee   Ja  

Is uw kind ooit onderzocht/ getest?  Nee   Ja 

Indien ja, welk onderzoek/ welke test was dit? 

Waarom is dit onderzoek/ deze test afgenomen? 

In welk jaar is dit gebeurd?______________ 

Heeft uw kind ambulante begeleiding gehad?___ 

Plaats___________________________________ 

Laatste groep_____________________________ 

Indien ja, in groep__________________________ 

 

 

________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 Nee   Ja

 

Overige gegevens 

 

Heeft fysiotherapie (gehad)? ____ ______________________________________________ Nee   Ja 

Heeft logopedie (gehad)?  ___ _______________________________________________ Nee   Ja 

Is overdag zindelijk? _________________________________________________________ Nee   Ja  

Overige bijzonderheden die van belang zijn om te melden:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Toestemming voor gebruik beeldmateriaal van uw kind en voor het opvragen van gegevens 

 

In de (digitale) nieuwsbrief                       ________________  Geen toestemming   Toestemming 

In de Klasbord* app                                           ________________ Geen toestemming   Toestemming 

In de schoolgids  _____                          __________  Geen toestemming   Toestemming 

Opvragen gegevens bij de vorige school/ kinderdagverblijf/____________________________________ 

   peuterspeelzaal/ gastouder                                                            Geen toestemming   Toestemming 

 

Opmerkingen 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

* = Klasbord is een besloten app voor alleen de ouders van de groep waar het kind in zit. 
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Verklaring ouders 

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij:  

• Dat kennis is genomen van de inhoud van de schoolgids. 

• Dat u kennis heeft genomen van ons scheidingsprotocol (gescheiden na huwelijk, geregistreerd 
partnerschap of samenlevingscontract), zie voor meer informatie ook onze website bij protocollen. 
(Scheidingsprotocol.pdf (obsdeesdoorn.nl) 

• 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.  

• Dat u op de hoogte bent van de informatie uitwisseling met de vorige/toekomstige school/instantie. 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
Verklaring School 

 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve 
gegevens van het kind. 
 
 

Ondertekening verzorger 1 

 

Naam_____ ______________________________ 

Datum __________________________________ 

 

Handtekening__________________________ __ 

Ondertekening verzorger 2 

 

Naam_____ ______________________________ 

Datum __________________________________ 

 

Handtekening__________________________ __ 

 

https://www.obsdeesdoorn.nl/images/Scheidingsprotocol.pdf

