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*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 

Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt 

hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

 
1 Aanvinken/ omcirkelen wat van toepassing is. 

Aanmeldformulier  

☐  het betreft een blijk van belangstelling voor plaatsing op de basisschool (kind is jonger dan 3 

jaar). Het betreft een blijk van belangstelling voor de plaatsing op de basisschool. Na uw blijk van 

belangstelling neemt de school vlak voor het kind 3 jaar wordt, contact met u op om te bespreken of uw 

kind kan worden toegelaten. Na bevestiging van de school tot plaatsing wordt dit formulier een 

definitieve inschrijving. 

☐  het betreft een aanmelding (kind is 3 jaar of ouder) 

 

Wij vragen u goed te letten op de spelling van de namen van uw kind. De namen moeten precies zo 

geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze 

administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

 

Gegevens leerling 

Achternaam            ___ 

Voorna(a)m(en)                                           ___ 

Roepnaam              Geslacht     ☐ M  ☐ V1 

Geboortedatum        BSN*       ___ 

Geboorteplaats    __Geboorteland  ______  ___ 

Datum in Nederland           _________________________________________ ___☐ n.v.t.1 

Geboorteland ouder/verzorger 1         ___ 

Geboorteland ouder/verzorger 2         ___ 

Straat en huisnummer          ___ 

Postcode    Woonplaats       ___ 

Telefoonnummer           ___ 

Naam huisarts      telefoonnummer     ___ 

Gegevens voorschoolse opvang (kinderdagverblijf, voorschool, peuterspeelzaal) 

Naam voorschool      ___type   _________ 

VVE Indicatie                  ____☐ n.v.t.1 

VVE Programma______________________________________VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.1 

 

Gegevens vorige basisschool (indien van toepassing) 

Naam school van herkomst                 ____☐ n.v.t.1 

Plaats school van herkomst                 ____☐ n.v.t.1 
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1 Aanvinken/ omcirkelen wat van toepassing is. 

 

Broers en/of zussen op RKBS De Overplaats 

Na(a)m(en)            ___  

              ___  

 

Jongere broertje(s)/ zusje(s) in het gezin** 

Naam        __ _Geboortedatum   ___  

Naam         _Geboortedatum   ___ 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

 

Persoonsgegevens ouder/verzorger 1: moeder / vader / anders1 _______________ 

Achternaam             ___  

Roepnaam      Voorletters      ___  

Telefoon mobiel      Telefoon werk      ___ 

E-mail             ___ 

Ouderlijk gezag ☐ Nee ☐ Ja1   Taal thuis     ___ 

Burgerlijke staat1 

☐ Gehuwd 

☐ Geregistreerd partnerschap 

☒ Samenwonend 

☐ Ongehuwd 

☐ Gescheiden 

☐ Ontbonden geregistreerd partnerschap 

☐ Weduwe/weduwnaar 

☐ Alleenstaand 

 

 

Persoonsgegevens ouder/verzorger 2: moeder / vader / anders1___________________ 

Achternaam             ___  

Roepnaam      Voorletters      ___  

Telefoon mobiel      Telefoon werk      ___ 

E-mail             ___ 

Ouderlijk gezag ☐ Nee ☐ Ja1   Taal thuis    _____ ___ 

Burgerlijke staat1 

☐ Gehuwd 

☐ Geregistreerd partnerschap 

☐ Samenwonend 

☐ Ongehuwd 

☐ Gescheiden 

☐ Ontbonden geregistreerd partnerschap 

☐ Weduwe/weduwnaar 

☐ Alleenstaand 
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Aanvinken/ 
omcirkelen wat 
van toepassing 

is. 

 
1 Aanvinken/ omcirkelen wat van toepassing is. 

 

Adres ouder/verzorger: moeder / vader / anders1  ____________________________ 

(alleen als dit anders is dan van de leerling)  

Straat en huisnummer          ___ 

Postcode    Woonplaats       ___ 

Telefoon thuis                  ___ 

 

Noodnummers (ouders onbereikbaar, wie dan bellen?) 

Naam          Telefoonnummer Relatie 

   

   

   

 

Medische en overige gegevens 

Allergieën             ___ 

Medicijnen             ___  

Medische info            ___ 

             ___ 

             ___ 

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de ontwikkeling van uw kind die mogelijk extra aandacht en 

ondersteuning vragen bij het onderwijs in de groep (bijv. fysiotherapie, logopedie, vroeghulp en 

eventueel benodigde extra ondersteuning)? Zo ja, welke?  ____           _________☐ n.v.t.1 

           _____  ___ 

             ___ 

_______________________________________________________________________________ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

Er komt ☐ wel / ☐ geen1 dyslexie voor in de familie. 
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Aanvinken/ 
omcirkelen wat 
van toepassing 

is. 

 
1 Aanvinken/ omcirkelen wat van toepassing is. 

Toestemming 

Ik geef toestemming dat foto’s en video’s gemaakt door de school mogen worden 

gebruikt in de schoolgids en/of schoolbrochure voor het informeren van 

(toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en onderwijs 

mogelijkheden zolang mijn kind is verbonden aan de school. 

☐ Nee ☐ Ja1 

Ik geef toestemming dat foto’s en video’s gemaakt door de school mogen worden 

geplaatst op sociale-media accounts van de school (Facebook, Twitter) om 

informatie te verspreiden over de schoolactiviteiten en ontwikkelingen op school 

zolang mijn kind is verbonden aan de school. 

☐ Nee ☐ Ja1 

Ik geef toestemming dat foto’s en video’s gemaakt door de school mogen worden 

geplaatst op de openbare website van de school en/of stichting voor het 

informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, 

het gegeven en te volgend onderwijs en onderwijsactiviteiten zolang mijn kind is 

verbonden aan de school. 

☐ Nee ☐ Ja1 

Ik geef toestemming dat foto’s en video’s gemaakt door de school mogen worden 

verspreid via het ouderportaal om ouders en leerlingen te informeren over de 

onderwijsactiviteiten zolang mijn kind is verbonden aan de school. 
☐ Nee ☐ Ja1 

Ik geef toestemming dat de schoolfotograaf gebruik mag maken van mijn 

contactgegevens om mij een commercieel aanbod te doen voor het aanschaffen 

van de gemaakte schoolfoto’s zolang mijn kind is verbonden aan de school. 
☐ Nee ☐ Ja1 

Ik geef toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van mijn kind 

voor reüniedoeleinden. 
☐ Nee ☐ Ja1 

 

Verklaring 
 

De door u ingevulde gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde leerlingadministratie. 

U heeft altijd recht om de gegevens, die van uw kind in de leerlingadministratie zijn opgenomen, in 

te zien. 

Zonder uw toestemming mag de school geen gegevens verstrekken aan derden. 

Door de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de school om gegevens, die 

relevant zijn voor onderwijskundige begeleiding van uw kind en eventueel voor de school 

belangrijke medische gegevens, in de leerlingadministratie op te nemen. 

 

Ondertekening  

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide gezaghebbende ouders/verzorgers.  

 

Wat als u gescheiden bent?  

• Heeft u samen het ouderlijk gezag? Dan ondertekent u allebei het aanmeldformulier; 

• Heeft één van beide ouders het ouderlijk gezag? Dan ondertekent alleen deze ouder het 

aanmeldformulier. Wij willen in dat geval het afschrift van de gerechtelijke beschikking 

m.b.t. het ouderlijk gezag of het uittreksel van het gezag register inzien. 

 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat 

ingeschreven bij een andere school.  

 

Gezaghebbende Ouder/ Verzorger 1           Gezaghebbende Ouder/ Verzorger 2 

Naam       Naam                         

Datum      Datum             

Handtekening      Handtekening  


