
 
        AANMELDINGSFORMULIER *** 
 
 
GEGEVENS LEERLING 
 
Achternaam: 
 
Voorna(a)m(en):  Roepnaam:    
 
Geboortedatum:         Geslacht: meisje / jongen *  
 
Geboorteplaats:      Nationaliteit:  
 
Adres:   
 
Postcode en woonplaats: 
 
Telefoonnummer huisadres:     Geheim?: ja / nee * 
 
Huisarts:      tel.   Kerkelijke gezindte: 
 
Sofinummer van de leerling:  
(kopie van het officiële document toevoegen) 
 
Is er sprake van een eenoudergezin?: ja / nee * 
 
Contactpersoon bij afwezigheid: 
        tel. 
         
 
BIJ DE AANMELDING VAN EEN LEERLING VOOR GROEP 1:  
 
Aanmeldingsdatum:   Eerste lesdag:      Groep:                                                                                                                                                        
 
kinderdagverblijf / peuterspeelzaal * door uw kind bezocht: 

 
 
BIJ DE AANMELDING VAN EEN LEERLING VOOR EEN ANDERE GROEP:  
 
Naam en plaats van de vorige school: 
 
Plaatsing in groep:       Aanmeldingsdatum:            Datum eerste lesdag: 
 
Vervolg zie ommezijde 
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 GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS * 
 
Achternaam en voorna(a)m(en) ouder (1): 
 
Geslacht: vrouw / man *  Geboortedatum:       Geboorteplaats:   
 
Wanneer het adres afwijkt van het adres van de leerling, dan graag hieronder vermelden 
 
 
(Mobiel) telefoonnummer overdag: E-mailadres:   
 
De overheid verplicht ons te vragen naar de opleiding van de ouders. De financiële middelen  die een school krijgt 
voor het onderwijs aan een leerling, is namelijk afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders van die leerling. 
Daarom ook de volgende vragen: 
 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma: ** 
 
Diploma behaald? Ja /nee *    Beroep: 
 
Indien nee: aantal jaren onderwijs genoten binnen de betreffende opleiding: 
 
Naam van de school waar het diploma is gehaald:   
 
Plaats / land  waar het diploma is gehaald:      jaar:  
 
 
Achternaam en voorna(a)m(en) ouder (2): 
 
Geslacht: vrouw / man.  Geboortedatum:  Geboorteplaats:   
 
Wanneer het adres afwijkt van het adres van de leerling, dan graag hieronder vermelden: 
 
 
(Mobiel) telefoonnummer overdag:  E-mailadres: 
 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma: ** 
 
Diploma behaald? Ja /nee.    Beroep: 
 
Indien nee: aantal jaren onderwijs genoten binnen de betreffende opleiding:  
 
Naam van de school waar het diploma is gehaald:   
 
Plaats / land waar het diploma is gehaald:      jaar:  
 
*    doorhalen wat niet van toepassing is 
**    bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
***  bevestiging inschrijving wordt toegezonden 
 
Datum    Handtekening ouder 1 / 2 *:  
 
Later in te vullen door de school: gewicht van de leerling ___ 
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