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Aanmeldingsformulier 
Gegevens leerling Achternaam  

Tussenvoegsel  
Voornamen  
Roepnaam  

Geslacht m / v 
Adres  

Postcode/woonplaats  
Telefoon Geheim:  ja / nee 

Geboortedatum  
Geboorteplaats, geboorteland  

Nationaliteit  
Godsdienst  

Burgerservicenummer   

 

NB: Graag ontvangen wij bij dit aanmeldingsformulier een kopie van een 
door de overheid uitgegeven document waarop de naam, geboortedatum en 
Burgerservicenummer  (BSN) van uw kind vermeld staat. Bijvoorbeeld een 
kopie van de aangifte bij de Gemeente, aankondiging van de 
Belastingdienst of van een eigen identiteitsbewijs. 

Gegevens ouder / 
verzorger 1 

Relatie tot de leerling vader / moeder / anders, … 

Achternaam (geboortenaam)  

Tussenvoegsel  

Voorletters  

Geboortedatum  

Geboorteplaats, geboorteland  

Telefoon werk  

Telefoon mobiel  

E-mailadres  

Burgerlijke staat gehuwd / gereg.partnerschap / gescheiden / anders, …… 

Beroep  

Opleiding (hoogst) Diploma: ja / nee 
 Zo nee, hoeveel jaren voortgezet onderwijs?...... 

Gegevens ouder / 
verzorger 2 

Relatie tot de leerling vader / moeder / anders, … 

Achternaam (geboortenaam)  

tussenvoegsel  

Voorletters  

Geboortedatum  

Geboorteplaats, geboorteland  

Telefoon werk  

Telefoon mobiel  

E-mailadres  

Burgerlijke staat gehuwd / gereg.partnerschap / gescheiden / anders, …… 

Beroep  

Opleiding (hoogst) Diploma: ja / nee 
 Zo nee, hoeveel jaren voortgezet onderwijs?...... 

Adres ouder(s) / 
verzorger(s) 

Indien anders dan vermeld bij gegevens leerling: 
Betreft Ouder/verzorger 1  /  Ouder/verzorger 2 
Adres  

Postcode / Woonplaats  
Telefoon thuis Geheim:  ja / nee 

Het kind woont bij Ouder/verzorger 1  /  Ouder/verzorger 2 
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Overige gegevens Huisarts Naam: 
Telefoon: 

Contactgegevens bij 
afwezigheid 

(noodgevallen) 

Naam: 
Telefoon: 
Relatie tot leerling: 

 Gegevens t.b.v. 
overdracht 

Vorige school / peuterspeelzaal / dagverblijf 
Naam: 
Plaats: 
E-mail: 
Telefoon: 

Bijzonderheden 
(indien van 
toepassing) 

Staat uw kind 6 maanden voor aanmelding ingeschreven 
op een andere school? ja / nee 

Staat uw kind op een wachtlijst / belangstellingslijst van 
een andere school? ja / nee 

Is uw kind in zijn/haar schoolloopbaan gedoubleerd? 
Zo ja, in welke groep? 

ja / nee 
…… 

Naam oudste broer/zus op school:  
Overige bijzonderheden: 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: allergieën, medicijngebruik, 
ontwikkelingsachterstand, handicap, etc. 

 

 
 
 
 
 

 

Ondertekening Mogen de adresgegevens van uw kind via een leerlingenlijst 
vrijgegeven worden? ja / nee 

Mogen afbeeldingen van uw zoon/dochter worden geplaatst 
op de website van de school / SPCO Groene Hart?  ja / nee 

Ondergetekende gaat akkoord met het betalen van de 
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, zoals vermeld in de 
schoolgids 

ja / nee 

- Ondergetekende geeft toestemming aan de school om gegevens, die relevant zijn 
voor de onderwijskundige begeleiding van uw kind en eventuele voor de school 
belangrijke medische gegevens, in de leerlingenadministratie op te nemen. 

- Ondergetekende geeft toestemming om relevante leerlinggegevens bij verandering 
van basisschool door te geven aan de directeur van deze basisschool. 

- Ondergetekende verklaart de identiteit van de school te kennen en te respecteren. 
Uw zoon / dochter neemt deel aan lesactiviteiten die logischerwijs hieruit 
voortvloeien. 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat 
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 
 
Plaats: 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Deze aanmelding is formeel geldig op het moment dat uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. 
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