
Aanmeldformulier

Gegevens algemeen

Achternaam Jongen/Meisje*

Voornamen Roepnaam

Adres Geboortedatum

Postcode Geboorteplaats

Woonplaats Geboorteland

Telefoon geheim: Nationaliteit

Godsdienst Basisonderwijs sinds   .   .   /   .   .   /   .   .   .   .

Datum per wanneer in Nederland Vluchtelingenstatus   ja /nee*

Sofi-/BSNnummer van het kind Thuistaal
(kopie zorgpolis of brief belastingdienst bijvoegen svp)

Gegevens ouders/verzorgers

Vader/verzorger Moeder/verzorgster

 

Naam verzorgende ouder (indien van toepassing):

Achternaam
en voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Godsdienst

Beroep

Telefoon werk

Telefoon mobiel

E-mailadres

Burgerlijke staat

Overige bijzonderheden:



Andere kinderen uit het gezin

Naam j/m* Geboortedatum Naam j/m* Geboortedatum

Medische gegevens

Naam huisarts Telefoon

Naam tandarts Telefoon

Gegevens vorige school

Naam Type onderwijs Groep

Adres Telefoon

Postcode/Woonplaats

Gegevens peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

Naam VVE-indicatie ja/nee*

Adres Telefoon

Postcode/Woonplaats

Bijzonderheden

Verklaringen

• Ouders/verzorgers verklaren hierbij dat bovenstaande gegevens juist zijn. Zij hebben kennis genomen van de schoolgids op papier 
en/of digitaal en zijn bekend met de daarin opgenomen regelingen m.b.t. het zorgprotocol en stemmen in met de daaruit 
voortvloeiende activiteiten.

• Ouders. verzorgers verklaren dat zij kennis hebben genomen van de vier stappen op de routekaart 'Passende onderwijsplek bij 
aanmelding' (zie: www.cpob.nl/ons-beleid/downloads/) en stemmen hiermee in.

• Tevens zijn zij bekend met het protocol voor plaatsing van foto's op o.a. de website.
• Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren en in woord en daad meewerken 

aan een sociaal veilige school, waar waarden en normen een belangrijke plaats innemen.

Datum Handtekening

Door de school in te vullen

Datum eerste schooldag

Locatie Groep

Voordat de school een beslissing neemt over de definitieve inschrijving van uw kind, zal er contact met u worden opgenomen.

Mijn kind heeft de afgelopen 6 maanden op een andere basisschool ingeschreven gestaan.

toestemming voor overdracht door peuteropvang/kinderdagverblijfOndergetekende geeft
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