
Gegevens leerling

achternaam*

tussenvoegsel(s)*

voorna(a)m(en)*

roepnaam*

geslacht*	 M/V

geboortedatum*

geboorteplaats:*

burgerservicenummer*

land	van	herkomst*

datum	in	Nederland*(indien van toepassing)

verzekeringsmaatschappij	ziektekosten	

persoonlijk	polisnummer

godsdienst

eerste	nationaliteit*

tweede	nationaliteit	(indien van toepassing)

naam	KDV/PSZ (indien van toepassing)

VVE-Indicatie	(u vult ja in wanneer uw kind een VVE /KDV/PSZ heeft bezocht) ja/nee

aantal	maanden	VVE (indien van toepassing)

school	van	herkomst (indien van toepassing)

datum	aanmelding

 door school in te vullen

	 datum	inschrijving (1e schooldag)

	 leerjaar

	 groep

Algemene toelichting  

Ondergetekende verzoekt middels het 

invullen van dit aanmeldingsformulier toela-

ting van de vermelde leerling op deze school.

Uw kind is ingeschreven op het moment 

dat u van ons een bevestiging van in-

schrijving/plaatsing op onze school heeft 

ontvangen.

Verklaring school

De gegevens van dit formulier worden 

vertrouwelijk behandeld en zijn zijn alleen 

ter inzage voor:

•  de directie/administratie van de school en 

centrale directie/administratie Leerplein055;

• de inspectie van het basisonderwijs;

•  de rijksaccountant van het het ministerie

 van OCW.

Bij het verwerken van deze gegevens 

houden wij ons aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie 

van onjuiste gegevens in het deel van de 

leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind 

betrekking heeft.

aanmeldingsformulier

openbare basisschool 
De	Tweede	Stee

velden met * zijn verplicht in te vullen



personalia verzorger 1 personalia verzorger 2

achternaam*	 achternaam*

tussenvoegsel(s)*	 tussenvoegsel(s)*

roepnaam	 roepnaam

voorletter(s)*	 voorletter(s)*

geslacht*	 M/V	 geslacht*	 M/V

relatie	tot	leerling*	 relatie	tot	leerling*

geboortedatum	 geboortedatum

geboorteplaats*	 geboorteplaats*

geboorteland*	 geboorteland*

burgerlijke	staat	 burgerlijke	staat

beroep beroep

hoogst	gevolgde	opleiding*	 hoogst	gevolgde	opleiding*

(Bijv.: basisschool, PrO, ZMLK, VMBO-K, VMBO-TL/MAVO, HAVO, VWO, MBO, HBO, WO) (Bijv.: basisschool, PrO, ZMLK, VMBO-K, VMBO-TL/MAVO, HAVO, VWO, MBO, HBO, WO)

in	welk	land	gevolgd*	 in	welk	land	gevolgd*

diploma	behaald	 ja/nee		 diploma	behaald	 ja/nee

zo	niet,	hoeveel	jaar	gevolgd*		 zo	niet,	hoeveel	jaar	gevolgd*

werkzaam	bij	bedrijf	 werkzaam	bij	bedrijf

telefoon	werk	 telefoon	werk

telefoon	mobiel	 telefoon	mobiel

emailadres	 emailadres

adres*	 adres*

postcode	 postcode

telefoon	 telefoon

geheim	 ja/nee	 geheim	 ja/nee

totaal	aantal	kinderen

plaats	in	het	gezin	(1e is oudste, 2e, enz.)	 	

thuistaal

huisarts

noodnummer

naam	noodnummer

relatie	tot	kind

toestemming beeldgebruik 

Op onze school worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Het gaat om foto’s of filmpjes die worden gemaakt tijdens een les of een activiteit. Deze foto’s 
en filmpjes kunnen worden gedeeld via de (online) kanalen van de school zoals de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media. Lees ook over het gebruik van 

foto- en filmopnames op onze website in de online schoolgids (SchoolWiki). Jaarlijks vragen wij u opnieuw toestemming voor het beeldgebruik. 

Ondergetekenden geven toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop zijn/haar kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld                                      ja/nee*

naam	van	ouder/verzorger(1) 		 naam	van	ouder/verzorger(2)		

datum*		 datum*	

handtekening*		 handtekening*	

gegevens	ouders/verzorgers

velden met * zijn verplicht in te vullen


