
 

Aanmeldformulier   
 

                               Gegevens kind 

BSN nummer (sofi):  

Achternaam:  

Roepnaam:  

Voornamen voluit:  

Geslacht: Jongen/meisje*          Geboortedatum: 

Adres:  

Postcode, Woonplaats:  

Telefoonnummer:                                    Geheim: ja/nee* 

E-mailadres:  

Nationaliteit:  

Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

In Nederlands sinds:  

Bewijs**:  

Naam huisarts:                                      

Gezindte: (bijv. R.K.)  Gedoopt: ja/nee* 

 

Gegevens andere 
kinderen 

Naam: Geboortedatum: 

   

   

   

 
Eventuele bijzonderheden, opmerkingen: 

 

 

 
Alleen in te vullen als hij/zij al op een basisschool heeft gezeten 

Onderwijs gevolgd sinds:   

Datum inschrijving op ’t 

Palet: 

 

Datum per wanneer in 

Ned.: 

 

Van school:  

Soort school:  

Uit groep:  

 

 

             z.o.z. 
 

Toestemming 
De ouders/verzorgers geven hierbij toestemming om foto’s en filmopnamen, waarop 

het kind te zien is, te gebruiken voor schooldoeleinden. Door ondertekening verleent u 
deze toestemming. (Aankruisen wat van toepassing is.) 

 in de schoolgids en schoolkalender; 

 in de nieuwsbrief; 

 op de website van de school; 

 op de sociale-media van de school, zoals Twitter en Facebook 

Kind mag wel / niet met adres en telefoonnummer op de klassenlijst.  

Naam Handtekening Datum 
 

 



 Vader/voogd/verzorger* Moeder/voogd/verzorger* 
                                       (meisjesnaam) 

Achternaam:   

Voorletter(s):   

Adres: (indien afwijkend)   

Postcode, woonplaats:   

Mobiele telefoon:   

Extra telefoon (bijv. 
opa/oma, oppas, etc.): 

 naam: 
 nr. 

naam: 
nr. 

naam: 
nr. 

Geboortedatum:    

Geboorteland:   

Nationaliteit:   

Erkend als vluchteling: ja/nee* ja/nee* 

Gezindte:   

Beroep:   

Burgerlijke staat:   

Éénoudergezin ja/nee* ja/nee* 

Bent u aansprakelijk 
voor uw kind? 

ja/nee* ja/nee* 

Handtekening:  
 
 

 

 

 
 
       * doorhalen wat niet van toepassing is 

 

**Als bewijsstuk kunnen bijvoorbeeld dienen:  

 een beschikking van de Minister van Justitie en Veiligheid op grond van artikel 9 van 

de Vreemdelingenwet 2000; 

 een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een registratieformulier 

van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers; 

 ook andere documenten die de datum van binnenkomst in Nederland kunnen 

aantonen, worden geaccepteerd.  
 

 
 

De heer/mevrouw……………………………………… verklaart dat de vermelde gegevens juist zijn. 
 
Dinther, ……………………. (datum) 

 
Handtekening: 
 

 

 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 

Bij dit aanmeldingsformulier dient u een kopie van een bewijs in te leveren waarop het 

BSN-nummer (sofi) van het kind vermeld staat. (Een kopie van het verzekeringsbewijs 

of een identiteitskaart is voldoende.) 


