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Aanmelding 
 

Voor de administratie   Voor de intern begeleider/directie 
Invoer ParnasSys   n      Ontvangstdatum ________________________ 
Kennisgeving inschrijving n      Datum rondleiding  ________________________ 
Kennisgeving uitschrijving  n   Datum intake  ________________________ 
BRON    n       Akkoord inschrijving nJa     nNee 
OSO     n      Geplaatst in groep ________________________ 
Kaartje verstuurd  n      Datum eerste dag ________________________ 
Mail leerkracht   n   Paraaf directie  ________________________ 
Mail ouders   n 
        

 
 
Invuldatum      _____ - _____ - __________ 

Is dit de eerste school waar u uw kind aanmeldt?           nJa     nNee, namelijk _______________ 

Heeft u al een ander kind op onze school?   nJa     nNee 

 
 
 
Toelichting 
 
Met het invullen van dit aanmeldformulier verzoekt u de school om uw kind te plaatsen. U ontvangt 
binnen 10 weken bericht of uw kind definitief wordt ingeschreven. Wij verzoeken u het formulier 
volledig en naar waarheid in te vullen. Wij kunnen de aanmelding enkel in behandeling nemen 
wanneer het formulier volledig is ingevuld.  
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag 
heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. 
 
 

Personalia leerling 

Achternaam    ________________________________________________________ 

Voorvoegsel(s)    ________________________________________________________ 

Voornamen   ________________________________________________________ 
Roepnaam   ________________________________________________________ 

Geslacht   ________________________________________________________ 
Geboortedatum   ________________________________________________________ 

Geboorteplaats   ________________________________________________________ 

BSN    ________________________________________________________ 

Eerste nationaliteit   ________________________________________________________ 
Tweede nationaliteit  ________________________________________________________ 
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Contactgegevens 

Straatnaam   ________________________________________________________ 

Huisnummer    ________________________________________________________ 
Postcode   ________________________________________________________ 
Plaats    ________________________________________________________ 
Telefoonnummer 1  ________________________________________________________ 
Telefoonnummer 2   ________________________________________________________ 
Extra noodnummer   ________________________________________________________ 
E-mail 1   ________________________________________________________ 

E-mail 2    ________________________________________________________ 
  

Indien uw kind van een andere basisschool komt  

Naam school    ________________________________________________________ 

Plaatsnaam   ________________________________________________________ 

Naam directeur   ________________________________________________________ 

Telefoon    ________________________________________________________ 
Huidige groep   ________________________________________________________ 

Gewenste startdatum   ________________________________________________________ 

 

Gegevens ouder/verzorger 1 

Achternaam    ________________________________________________________ 

Voorvoegsel(s)    ________________________________________________________ 

Voornamen   ________________________________________________________ 

Roepnaam   ________________________________________________________ 

Geslacht   ________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________________________ 
Geboorteplaats   ________________________________________________________ 

Geboorteland   ________________________________________________________ 

Eerste nationaliteit   ________________________________________________________ 

Tweede nationaliteit  ________________________________________________________ 

Burgerlijke staat   ________________________________________________________ 

Hoogst behaald diploma ________________________________________________________ 

Huidig beroep   ________________________________________________________ 

Relatie tot leerling  nVader     nMoeder     nAnders, namelijk: ____________________ 
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Gegevens ouder/verzorger 2 

Achternaam    ________________________________________________________ 

Voorvoegsel(s)    ________________________________________________________ 

Voornamen   ________________________________________________________ 

Roepnaam   ________________________________________________________ 

Geslacht   ________________________________________________________ 
Geboortedatum   ________________________________________________________ 

Geboorteplaats   ________________________________________________________ 

Geboorteland   ________________________________________________________ 

Eerste nationaliteit   ________________________________________________________ 

Tweede nationaliteit  ________________________________________________________ 

Burgerlijke staat   ________________________________________________________ 

Hoogst behaald diploma ________________________________________________________ 
Huidig beroep   ________________________________________________________ 

Relatie tot leerling  nVader     nMoeder     nAnders, namelijk: ____________________ 

 
Gezinssamenstelling thuiswonende kinderen 

Broertjes/zusjes   nJa  nNee 

Naam 1    ________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________________________ 

Naam 2    ________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________________________ 

Naam 3    ________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________________________ 
Naam 4    ________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________________________ 

 

Voor gescheiden ouders  

Datum van scheiding  ________________________________________________________ 

Bij wie woont het kind  nVader     nMoeder     nAnders, namelijk: ____________________ 

Ouderlijk gezag   nVader     nMoeder     nBeide 
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Gegevens voor- en vroegschoolse educatie 

VVE indicatie   nJa     nNee   

VVE programma   ________________________________________________________ 
VVE duur (maanden)  ________________________________________________________ 

Naam voorschool   ________________________________________________________ 
 

 

Aanvullende gegevens  
Mijn kind heeft vermoedelijk extra ondersteuning nodig   nJa     nNee 

Mijn kind heeft extra begeleiding van een externe instantie nodig nJa     nNee 

Mijn kind heeft extra (leer)middelen nodig    nJa     nNee 

Mijn kind heeft extra aanpassingen in de ruimtelijke omgeving nodig nJa     nNee 

 
Geef aan of uw kind extra ondersteuning nodig heeft op onderstaande ontwikkelgebieden; 
Spraak en/of taal  nJa     nNee 

Rekenen   nJa     nNee 

Sociaal-emotioneel  nJa     nNee 

Motorisch   nJa     nNee 
 

Overige bijzonderheden met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind; 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Verklaring  
 
Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders. 
Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In andere gevallen tekent 
alleen de ouder/verzorger waar het kind woont.  

Hierbij verklaar ik/wij:  

- Toestemming te geven aan de directie en interne begeleider(s) van de school om contact op 
te nemen met PSZ, KDV, vorige basisschool en andere vermelde instanties om inlichtingen 
op te vragen. Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de school van belang 
zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling.  
 

- Akkoord te gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en 
het aanleggen van een leerling dossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de 
school. 
 

- Akkoord te gaan met de mogelijkheid dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.  
 

- De gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  

 
Datum en plaats ________________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening verzorger 1   Handtekening verzorger 2 
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Verklaring Toestemming tot handelwijze voor als de leerling ziek 
wordt of gewond raakt op school  
 
(Bijlage bij het aanmeldformulier)  
 
 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich 
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact 
opnemen met u als ouders/verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon.  
Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich 
voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige 
pijnstiller of afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.  
Wilt u aangeven met welke personen achtereenvolgens contact gezocht moet worden als de ouders 
niet bereikbaar zijn?  
 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:  
 
 
Gegevens leerling 
Naam leerling   _______________________________________________________  

Geboortedatum   ________________________________________________________ 

Verzekeringsmaatschappij  ________________________________________________________ 

Polisnummer   ________________________________________________________ 
Medicijngebruik   ________________________________________________________ 
Diagnose*   ________________________________________________________ 

Toelichting    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 
* Medisch en/of psychosociaal 

 
Gegevens huisarts 
 

Naam huisarts   ________________________________________________________ 

Praktijknaam   ________________________________________________________ 

Adres    ________________________________________________________ 

Telefoonnummer  ________________________________________________________ 

 
 
 
Gegevens ouder/verzorger die als eerst moet worden gewaarschuwd  
 

Naam     ________________________________________________________ 
Telefoon thuis   ________________________________________________________ 

Telefoon mobiel  ________________________________________________________ 

Telefoon werk    ________________________________________________________ 
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Te waarschuwen personen, indien 1e ouder/verzorger niet te bereiken is 

 

1.  Naam   _____________________________________________________________ 
Telefoon thuis  _____________________________________________________________ 
Telefoon mobiel _____________________________________________________________ 

Telefoon werk   _____________________________________________________________ 

Relatie tot leerling   vader/moeder/tante/oom/opa/oma/anders, namelijk ____________________  
 

2.  Naam   _____________________________________________________________ 
Telefoon thuis  _____________________________________________________________ 

Telefoon mobiel _____________________________________________________________ 

Telefoon werk   _____________________________________________________________ 

Relatie tot leerling   vader/moeder/tante/oom/opa/oma/anders, namelijk ____________________  
 
 
Allergieën e.d. 
 

Mijn kind is overgevoelig/allergisch voor de volgende zaken:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ondertekening door ouders/verzorgers  

U, als ouder(s)/verzorger(s), bent verplicht, en ervoor verantwoordelijk, ervoor te zorgen dat de 
gegevens op dit formulier zolang uw kind bij ons op school zit, actueel zullen blijven en op school 
aanwezig zijn. Het is voor de gezondheid van uw kind, van groot belang dat de gegevens actueel 
blijven.  
Om die reden verklaart u dan ook dat u veranderingen direct zult doorgeven aan de directie van de 
school.  
 
 
Datum en plaats __________________________________________________________________ 
 
 
Naam:       Naam: 

Handtekening verzorger 1   Handtekening verzorger 2 

 

    
 


