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Aanmeldingsformulier Basisschool De Lage Weijkens 

 
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen?                                               * doorhalen wat niet van toepassing is 

 

1. Gegevens ouders / verzorgers 

 Ouder/ verzorger 1 Ouder/ verzorger 2 

Geslacht: m/v* m/v* 

Voorletters:   

Voornaam:   

Voorvoegsel:   

Achternaam:   

Geboorteplaats:   

Geboortedatum:   

Relatie tot kind:   

Burgerlijke staat:   

Beroep:   

2. Adres 

 Ouder/ verzorger 1 Ouder/ verzorger 2(indien afwijkend) 

Straat:   

Nummer + evt toevoeging:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Land ( indien niet Nederland ):   

Geheim adres: Ja/nee* Ja/nee* 

Telefoon privé:   

Geheim nummer: Ja/nee* Ja/nee* 

Mobiel nummer:   

Telefoon werk:   

E-mail privé (ook voor 

nieuwsbrief) 

  

Godsdienst:   

Nationaliteit:   

Geboorteland:   

Hoogste schoolopleiding:   

Diploma behaald: Ja/nee* Ja/nee* 

Indien nee, hoeveel jaren 

opleiding: 

  

Ouderlijk gezag: Ja/nee* Ja/nee* 

Correspondentie gewenst: Ja/nee* Ja/nee* 

Vluchteling status: Ja/nee* Ja/nee* 

Eénoudergezin:  Ja/nee*  

Meest verdiendende 

ouder/verzorger: 

Ja/nee* Ja/nee* 
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3. Extra- of noodadres 1                         Extra- of noodadres 2 

Naam:   

Relatie tot kind:   

Straat :   

Nummer + evt toevoeging:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoon:   

 

4. Gegevens leerling 

Geslacht: m/v* Voorvoegsel:  

Roepnaam:  Achternaam:  

Voornamen:  Geboorteplaats:  

 Geboortedatum:  

Voorletters:  Burgerservicenr:  

 

5. Adres  Alleen invullen indien afwijkend van verzorgers / ouders of bij toekomstig adres 

Straat:  

Nummer + evt toevoeging:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Vanaf ( datum ):  

Geheim adres: Ja/nee* 

 

6. Divers 

Nationaliteit:  Voor- en 

vroegschoolse 

educatie (VVE): 

 

Ja/nee* Woont in NL sinds:  

Voertaal thuis:  

Geboorteland:  Voorkeur voor 

plaatsing bij 

vriend(in) in de 

groep: 

Ja/nee* 

Godsdienst:  Zo ja, graag bij: 

Gedoopt: Ja/nee* 

Huisarts:  

Telefoon:  Medicatie:  

Plaats in gezin: Enig, 1e, 2e, 3e,4e Bijzonderheden:  

Peuterspeelzaal: Ja/nee* 

Naam:  

Kinderdagverblijf Ja/nee* 

Naam:  

  

 

7.Gegevens vorige school/ instantie 

Naam:  

Soort onderwijs:  

Adres:  

Postcode+ plaats:  

Laatste groep:                               schooljaar: 

Telefoon nummer:   
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8.Overige relevante gegevens 

 naam geboortedatum groep 

Broertje/zusje:    

Broertje/zusje:    

Broertje/zusje:    

 

 

 

 

 

9.Ontwikkelingsverloop van het kind  Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind 

aangeven of er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het te volgen onderwijs 

Spelen ( o.a. concentratie/ zelfstandigheid ): Ja/nee* 

Taalontwikkeling ( o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten): Ja/nee* 

Gedrag ( o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag ): Ja/nee* 

Lichamelijke ontwikkeling ( o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek): Ja/nee* 

Contacten met anderen: Ja/nee* 

Allergieën:  Ja/nee* 

Medicijngebruik: Ja/nee* 

KNO arts: Ja/nee/niet meer* 

Psycholoog: Ja/nee/niet meer* 

Logopedist: Ja/nee/niet meer* 

Fysiotherapeut: Ja/nee/niet meer* 

Ambulante begeleiding: Ja/nee/niet meer* 

Andere namelijk: Ja/nee/niet meer* 

 

 

Toelichting:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De ouders:  

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn of haar kind 

betrekking heeft. 

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 van de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.  

 

 

Verklaring: 

De ouders /verzorgers van ……………………………………………………………………… : 

- hebben wel/geen bezwaar dat hun kind op foto’s komt te staan die gepubliceerd worden op de website van 

school. 

- verklaren dat hun bovengenoemd kind niet ingeschreven staat bij een andere school. 

- verklaren dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn. 

- onderschrijven de katholieke identiteit van de school en gaan ermee akkoord dat hun kind deelneemt aan de 

vieringen die in dit kader op school gehouden worden 
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- zijn zich bewust van het feit dat het inleveren van dit ingevulde aanmeldingsformulier niet per definitie 

plaatsing van ons kind inhoudt. In het geval dat de benodigde zorg niet binnen de organisatie kan worden 

gerealiseerd, zal de school ons tijdig op de hoogte brengen. 

- Als naar aanleiding van de gegevens bij punt 6 en 9 de behoefte ontstaat om de zorgvraag van uw kind met u 

te bespreken, dan nemen wij contact me u op. Met het oog op passend onderwijs verwachten wij hierbij uw 

medewerking 

 

NB. Bij dit formulier dient u een kopie van het identiteitsbewijs te voegen! 

 

 

 

Plaats: ……………………………………………………………… 

 

Plaats: …………………………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………………… 

 

Datum: …………………………………………………………… 

 

Handtekening: 

 

Handtekening: 

 


