
 

 

Aanmeldingsformulier (18SC) 

Personalia leerling  
Achternaam:                          __________________________________  

Voorna(a)men: ____________________ Roepnaam: ______________________ 

Straat / huisnummer: __________________________________ 

Postcode/Woonplaats: __________________________________ 

Burger Service Nr.:  __________________________________  

                                                    

Geboortedatum: _________________ M / V  Geboorteplaats:     ____________ 

Geboorteland: _________________ 

In Nederland sinds: _________________ 

Nationaliteit:  _________________ 

Telefoon/thuis: _________________   

Mobiel moeder: _________________   geheim ja/nee     

E-mail moeder:  ____________________________________________________ 

Mobiel vader:  ________________  geheim ja/nee  

E-mail vader: ____________________________________________________ 

Noodnummer: _________________  Relatie __________________________ 

Burgerlijke staat:                   gehuwd / ongehuwd / gescheiden 

Eén-oudergezin:                    ja / nee                               Al een broer/zus op deze school:ja / nee  

Gezinssamenstelling:            ___________________________________________________ 

Wettelijke vertegenwoordiger(s): ______________________________________________ 

Thuistaal: _________________________________________________________________ 

 

Is uw kind de afgelopen 6 maanden ingeschreven geweest bij een andere school?   Ja / Nee  

Zoja, welke school en groep? _____________________________________ te __________________ 

 

Voorschoolse historie: * Svp uw keuze onderstrepen 

Thuis / KDV / Peuterspeelzaal / Peuterspeelzaal-VVE 

Naam KDV / Peuterspeelzaal ______________________ 

Aantal dagdelen     ______________________ 

Heeft deelgenomen aan VVE programma ja /nee________________________   

Aantal maanden: ______________  Begindatum: _________________ Einddatum: _________ 

Voorschoolsprogramma (VVE): startblokken / kaleidoscoop / piramide / ko totaal  

Opmerkingen    ________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Huisarts/Plaats: _____________________________________  _______________ 

Medische informatie: 

Medicijngebruik:    ________________________________________________________________ 

Allergie:                                 ________________________________________________________________ 
 

 
Zijn er speciale dingen die wij van uw kind moeten weten? Ja / nee 
Zo ja, wilt u hier een omschrijving geven? ___________________________________________________ 

                           

 

 
Gegevens 
ouders/verzorger/voogd (1) 

Gegevens 
ouders/verzorger/voogd (2) 

Achternaam   

Voorletters   

Voornaam   

Geboortedatum   

Geboorteland   

In Nederland sinds   

Nationaliteit   

Geslacht   

Wat is uw beroep?   

 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 



  

 
 1. Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij 
    dit gedaan èn verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat               ____________ 
  
 2. Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het Besluit 
     trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag 1  
     bedoeld wordt                                                                                               ____________ 
  
     Is één van de ouders geboren in: (moeder/vader)     ____________ 
  
 3. Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, 
     Marokko, Turkije, Tunesië.                                                                              ____________ 
  
 4. Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba                                                         ____________ 
  
 5. Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië                   ____________ 
  
 6. Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep                                    ____________ 
   
 7. Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond         ____________ 
      van artikel 15 van de Vreemdelingenwet  
 
  8.  Heeft het kind een vluchtelingenstatus              ____________    
 
 TEKST ARTIKEL 7 VAN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WBO 
  
 1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van 
     leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 
 2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de 
     administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn  
     inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 
 

 
VERKLARING: 
 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat __________________________ niet ingeschreven staat 
bij een andere school. 

 
De heer, mevrouw __________________________ verklaart, dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn. 

 
KOOG AAN DE ZAAN, …   -  …   -  20..               de vader/verzorger/moeder/verzorgster, 
       (handtekening)                                                  
  


