
                       

   
Aanmeldformulier 
(voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar oud) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Gegevens Kind 

Achternaam kind: ________________________________________________________ 

Roepnaam:   ________________________________________________________ 

Voornamen:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum:   __________________________________   Geslacht: ________ (M/V) 

Adres:    ________________________________________________________ 

Postcode:   ____________________ Woonplaats: ________________________ 

Telefoon:   ______________________________ 

Mobiel:    ___________________  van: ________________________________ 

Emailadres:   ________________________________________________________ 

Geboorteplaats:  ________________________________________________________ 

Geboorteland:   ________________________________________________________ 

BSN nummer:               ________________________________________________________ 

Thuistaal:  * ________________________________________________________ 

Datum inschrijving  __________________________ Geplaatst in groep: _____________ 

Naam bezochte crèche / peuterspeelzaal: ___________________________________________ 

Naam vorige school _____________________________________________________________ 

Datum per wanneer in Nederland (indien van toepassing): ______________________________ 

* U bent niet verplicht dit in te vullen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In te vullen door de school: 
 
Datum eerste schooldag:  _____________________________ 
 
Datum binnenkomst formulier: _____________________________ 
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Gegevens ouders 

 

 Ouder / verzorger 1  Ouder / verzorger 2 

Naam:    

Roepnaam:    

Adres:    

Postcode:    

Plaats:    

Telefoon:    

Mobiel:    

Telefoon werk:    

Geboorteland:*    

Nationaliteit:*    

Relatie tot kind:    

Beroep* :    

    

 * U bent niet verplicht dit in te vullen.  
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Algemene verklaring 

De ouders zijn op de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage * ________ * 

De ouders gaan akkoord met op opvragen van informatie bij 

peuterspeelzaal, crèche, kinderdagverblijf, huidige school, SBD of  

anders. * 

________ * 

De ouders gaan akkoord met het maken van audiovisuele opnamen van hun kind wat gebruikt 

wordt om de professie van leerkrachten en stagiaires te verbeteren. Dit materiaal is alleen voor 

intern gebruik en wordt aan het einde van dat schooljaar vernietigd.* 

________* 

De op dit formulier aangemelde leerling heeft nog een  

broertje / zusje in groep(en) _____________   

________ * 

 

*j/n → Vul in ja of nee 

 

Ter informatie: tekst artikel 7 BEKOSTIGINGSBESLUIT Wet Primair Onderwijs 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel 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. 

 
 

In het kader van de Wet Passend Onderwijs (en de zorgplicht die wij hebben ten aanzien van uw kind) vragen 

we u de volgende vragen naar waarheid in te vullen. (zie volgende pagina) 
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Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind, die wij voorafgaand aan de plaatsing moeten weten? 

 

Naam kind: _________________________________________ geboortedatum:_________________________ 

 

O Nee (*x)  

O Ja, mijn kind heeft een:  

o ___ (*x) visuele beperking (blind, slechtziend) 

o ___ (*x) auditieve beperking (doof, slechthorend)  

o ___ (*x) spraak / taal proble(e)m(en)  

Is uw kind onder behandeling bij een logopedist _________ (*j/n)  

o ___ (*x) motorische beperking:  

o ___ (*x) met gebruik van hulpmiddelen  

o ___ (*x) zonder hulpmiddelen  

o ___ (*x) Anders (denk aan syndroom van down, autisme, ADHD of andere vormen van 

gedragsproblematiek  

o___ (*x) Wij zijn nog in onderzoek betreffende: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

Aanvulling (zo nodig via aparte bijlage): 

____________________________________________________________  

*j/n → Vul in ja of nee / *X → Zet een kruis indien van toepassing  
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Op de website staat het schoolondersteuningsprofiel van de school beschreven. Heeft u hier kennis van 

genomen? ___________ (*j/n)  

 

Mochten er zich veranderingen voordoen in bovenstaande m.b.t. extra ondersteuning dan dient u ons 

hiervan op de hoogte te brengen.  

 

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben geldt de volgende procedure:  

Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen en u daar een bevestiging van heeft gekregen kan de 

zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:  

- Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol) 

- Ouders respecteren de grondslag van de school - Voor Primair Onderwijs; aanmelden    kan vanaf de leeftijd 

van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn worden op een lijst met vooraanmeldingen geplaatst.  

- Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.  

- Bij aanmelding op meerdere scholen vragen wij ouders door te geven bij welke school hun kind nog meer is 

aangemeld.  

 

De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden gaat in vanaf het moment dat wij de aanmelding 

hebben ontvangen. Vervolgens hebben wij 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Deze termijn kan 

verlengd worden met 4 weken.  

 

Onze school is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden. Uitgebreide informatie 

vindt u op: www.sppoh.nl  

*j/n → Vul in ja of nee / *X → Zet een kruis indien van toepassing  
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Bijzondere situatie 

Indien gescheiden, wie heeft het ouderlijk gezag?   

Vader / moeder / gezamenlijk: ________________________________________________________ 

 

Allergisch 

Is uw kind allergisch? 

Zo ja, waarvoor_____________________________________________________________________ 

 

Informatieplicht 

Graag ontvangen we bij inlevering van dit aanmeldingsformulier een kopie van een bewijs waarop het 

Burgerservicenummer vermeld staat. Zonder dit bewijs kan uw aanmelding niet in behandeling genomen 

worden.* Een geldig bewijs is: 

- formulier van kennisgeving met BSN dat kort na geboorte door de belastingdienst is  

verstrekt; 

- paspoort; 

- identiteitskaart.  

Een kopie van de zorgpas is NIET toereikend.  

*  Wij bewaren de kopie niet en zullen deze na controle van het BSN vernietigen.  

 

NB Wij vragen u alle ingevulde gegevens goed te controleren, het gebeurt met regelmaat dat bijvoorbeeld de 

geboortedatum niet juist is ingevuld. We verzoeken u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen die van 

invloed zijn op de plaatsing bij ons op school.  

 

Aldus naar waarheid ingevuld te ____________________________________, __________________ (datum) 

Ouder / Verzorger 1 ____________________________________(handtekening) 

Ouder / Verzorger 2 ____________________________________(handtekening) 

 
 
NB Het aanmeldingsformulier dient door beide ouders ondertekend te worden. Indien dit niet mogelijk is dan worden wij 
graag op de hoogte gesteld waarom dit niet mogelijk is en levert u stukken aan waaruit blijkt dat gezamenlijke 
ondertekening niet mogelijk of niet van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van gezamenlijk gezag) Voor 
de volledige aanmeldprocedure verwijzen wij u naar kopje aanmelden op onze website. 
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