
Aanmeld- en intakeformulier
*= niet verplicht om in te vullen

Gegevens leerling

Achternaam Om uw kind in te kunnen

schrijven op school hebben wij

een aantal gegevens nodig.

Veel gegevens vragen we op

omdat we dat wettelijk

verplicht zijn.

Andere gegevens hebben we

nodig om goed onderwijs te

geven, uw kind goed te

begeleiden en ervoor te zorgen

dat uw kind gezond en veilig is

op school.

Contactgegevens gebruiken we

om u te informeren over

schoolzaken en u te kunnen

bereiken in geval van nood.

*Godsdienst kan relevant zijn

bijvoorbeeld i.v.m. het vieren

van feestdagen. Niet verplicht

om in te vullen.

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht ☐ meisje ☐ jongen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer
1

Geboorteland

Datum in Nederland ☐ n.v.t.

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Adres geheim? ☐ nee ☐ ja

Telefoonnummer

Telefoonnummer geheim? ☐ nee ☐ ja

Gezindte/Godsdienst*

Gegevens kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of vorige school
Voor het onderwijs en begeleiding van uw kind kunnen we gegevens opvragen bij het kinderdagverblijf of

peuterspeelzaal. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Bent u daarmee akkoord?

Akkoord met opvragen gegevens bij KDV/PSZ ☐ nee ☐ ja ☐ n.v.t.

Naam en plaats KDV / PSZ

Heeft uw kind deelgenomen aan Voor-

en Vroegschoolse Educatie (VVE)? ☐ nee ☐ ja

VVE is Voor- en Vroegschoolse

Educatie die de

taalontwikkeling stimuleert.

VVE- gegevens en de vorige

school zijn we wettelijk

verplicht op te vragen.

Naam VVE- programma
2 ☐ n.v.t.

Duur van het VVE-programma (aantal maanden) ☐ n.v.t

Naam school van herkomst ☐ n.v.t.

Plaats school van herkomst ☐ n.v.t.

Komt uw kind vanuit een andere basisschool? Dan mogen we bij deze school de gegevens opvragen. Dat is geregeld

in de wet. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven.

2 Voorbeelden van erkende VVE-programma’s zijn Kaleidoscoop, Piramide, Ben ik in Beeld, Jong geleerd thuis gedaan,
Peuter/Kleuterplein, Speelplezier, Startblokken

1 U bent verplicht om de school het BSN-nummer aan te leveren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs van uw kind of een kopie
daarvan. De school neemt dat ter plaatse over in dit formulier. De school bewaart geen kopieën van identiteitsbewijzen, deze
worden uiterlijk 4 weken na ontvangst vernietigd.
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Gegevens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)

De gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) zijn we grotendeels wettelijk verplicht op te vragen. Uw relatie tot het kind, of u wettelijk gezag

heeft en de burgerlijke staat vragen we omdat de school ervan op de hoogte moet zijn wie beslissingen mag nemen over het kind en wie alle

informatie mag krijgen. De adresgegevens hoeft u alleen in te vullen als deze anders zijn dan het adres van het kind. Uw telefoonnummer(s)

en e-mail gebruiken we om contact met u op te nemen, u te informeren over schoolzaken en u te kunnen bereiken in noodgevallen.

Door uw geboortedatum kunnen we met uw kind aandacht besteden aan uw verjaardag. Bijvoorbeeld een werkje maken. Door uw beroep in te

vullen geeft u ons de mogelijkheid contact met u op te nemen voor activiteiten op school waarvoor uw beroep van toegevoegde waarde kan

zijn. Geboortedatum en beroep zijn niet verplicht om in te vullen.

Ouder/Wettelijke vertegenwoordiger 1 Ouder/Wettelijk vertegenwoordiger 2

Achternaam

Voor/roepnaam

Voorletters

Aanhef ☐ Mevrouw ☐ Heer ☐ Mevrouw ☐ Heer

Geboortedatum*

Geboorteland

Beroep*

Tel.nr. thuis

Tel.nr. geheim? ☐ nee ☐ ja ☐ nee ☐ ja

Tel.nr. mobiel

Tel.nr. werk

Burgerlijke staat

E-mail

Relatie tot kind

Wettelijk gezag ☐ nee ☐ ja ☐ nee ☐ ja

Straat en

huisnummer

Postcode en

woonplaats

Adres geheim? ☐ nee ☐ ja ☐ nee ☐ ja

Gezin

Spreekt u thuis Nederlands? ☐ nee ☐ ja De thuistaal vragen we om uw

kind zo goed mogelijk

onderwijs te kunnen geven en

begeleiden. De namen van

broers/zussen op onze school

vragen we in verband met het

inroosteren van ouderavonden

en -gesprekken, bepalen

ouderbijdrage en meegeven van

informatie aan de kinderen.

Niet verplicht om in te vullen.

Indien nee, welke thuistaal?

Naam broer/zus en groep

Naam broer/zus en groep

Naam broer/zus en groep

Naam broer/zus en groep

Noodnummers

Naam Telefoonnummer Voor noodgevallen waarin we

de ouder(s)/ verzorger(s) niet

kunnen bereiken.Naam Telefoonnummer

Naam Telefoonnummer
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Gegevens ivm de gezondheid, veiligheid en verzorging van uw kind

Medicijngebruik ☐ n.v.t. De gegevens hiernaast vragen

we voor de gezondheid,

veiligheid en verzorging van uw

kind op school. U vult alleen

gegevens in die relevant zijn

voor school. U bent niet

verplicht deze in te vullen.

Maar zonder essentiële

gegevens kunnen we minder

goed voor uw kind zorgen.

Diagnose: officiële diagnoses

van arts, psycholoog e.d. Niet

verplicht om in te vullen.

Huisartsgegevens vragen we

voor noodgevallen.

Zindelijkheid kan van belang

zijn voor een optimale

groepsindeling.

Diagnose* ☐ n.v.t.

Allergieën ☐ n.v.t.

Welke producten mag het

kind niet? ☐ n.v.t.

Naam huisarts/praktijk

Telefoon huisarts

Is uw kind overdag zindelijk?

Deze vraag is bedoeld voor

instromende kleuters. ☐ nee ☐ ja

Aanvullende gegevens die relevant zijn om te vermelden
De school kijkt altijd wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. En wat de school kan of moet regelen

voor uw kind als sprake is van speciale behoeftes. Zijn er opvallende zaken die de school moet weten voor het

welbevinden van uw kind op school? Of voor een goede ontwikkeling? Dan kunt u die hieronder opschrijven.

Het gaat dan over zaken als de sociale of emotionele ontwikkeling van uw kind, hoe uw kind omgaat met

volwassenen en andere kinderen, hoe het omgaat met de eigen emoties, dingen begrijpen, spreken, horen, taal en

lichamelijke ontwikkeling. Mogelijk een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld AD(H)D, autisme of andere? Heeft uw kind

misschien logopedie, fysio-, psychotherapie of andere hulpverlening gehad waaronder remedial teaching? Is sprake

van een verminderd gezichtsvermogen of gehoor? Loopt uw kind bij een arts/specialist? Is sprake van diabetes, zijn

er dieetwensen? Zijn er opvoedingsproblemen? Zijn er gebeurtenissen geweest die invloed hebben op uw kind? Is uw

kind hoogsensitief, hoogbegaafd of heeft uw kind een schooljaar overgedaan of overgeslagen?

Het is niet verplicht dergelijke gegevens op dit formulier in te vullen. Als u het prettiger vindt dit op school te

bespreken dan kan dit ook. Hiervoor kunt u de leerkracht of intern begeleider benaderen. De school kan contact

met u opnemen als zij graag meer wil weten over wat u hieronder invult.

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld door

ouder/wettelijk vertegenwoordiger 1

Naar waarheid ingevuld door

ouder/wettelijk vertegenwoordiger 2

Naam Naam

Datum Datum

Handtekening Handtekening
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