
                       

   

 
 
 
 
 

 
 
Vooraanmeldingsformulier Groen van Prinstererschool 

 

Personalia leerling 
 

 
Achternaam 

 
 

 
Voorna(a)m(en) 

 

 
 
Roepnaam 

 
 
Geslacht 

 
 

☐ Meisje ☐ Jongen 

 

Geboortedatum 

 

Adres 

 

Postcode en Woonplaats 

 

 Telefoonnummer Mobiel nummer 

 

 

 Broers en zussen 

 

Naam Geboortedatum                

☐ Zelfde school 

Naam Geboortedatum                 

 ☐ Zelfde school 

Naam Geboortedatum                  

☐ Zelfde school 

Naam Geboortedatum                  

☐ Zelfde school 
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Personalia verzorger 1                                                Personalia verzorger 2 

 

Achternaam Achternaam 

  

Roepnaam Roepnaam 

 

 

 

 Voorletters      Voorletters
  

Aanhef ☐ Mevrouw ☐ Heer Aanhef                      ☐ Mevrouw ☐ Heer            

 
Relatie tot kind 

  
Relatie tot kind 

      

 
Wettelijk verzorger 

 
☐ Nee ☐ Ja 

 
Wettelijk verzorger 

 
☐ Nee ☐ Ja 

     

 

Telefoon mobiel Telefoon mobiel 

Telefoon thuis Telefoon thuis 

Telefoon thuis geheim? ☐ Nee ☐ Ja Telefoon thuis geheim?   ☐ Nee ☐Ja 

E-mail E-mail 

 

*Indien afwijkend adres van leerling 
 

*Adres verzorger 1 *Adres verzorger 2 

 

Adres Adres 

 

Postcode Postcode 

 

Woonplaats Woonplaats 
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Naam bezochte crèche / 
peuterspeelzaal:_________________________________________________ 

 

 

Verklaring school 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons 
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke ouder heeft recht op 
inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. 

 

 

 

 Ondertekening verzorger 1 Ondertekening verzorger 2 

 

Naam Naam  

 

Handtekening Handtekening 

 

Datum Datum 

 

 

Let op: dit formulier is geen definitief aanmeldingsformulier maar een 

vooraanmelding, met dit formulier geeft u aan interesse te hebben in onze school. Op 

het moment dat uw kind 3 jaar wordt, sturen wij u een definitief aanmeldingsformulier 

met de vraag of u de vooraanmelding om wilt zetten in een definitieve aanmelding. U 

heeft zelf de plicht om wijzigingen op tijd door te geven. Deze kunnen van invloed zijn 

op de voorrangsregels die we hanteren. Gegevens zoals broertje/zusje reeds op 

school, wijziging adres, aanmelding/start op peuterspeelzaal de Speeldoos zijn 

belangrijk voor ons om te weten! 
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