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Aanmeldingsformulier leerling 

Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet 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. 
 

Persoonsgegevens kind Adresgegevens kind 

BSN nummer    Land  

Roepnaam   Postcode  

Voorna(a)m(en)   Straatnaam  

   Huisnummer  
Toevoeging 
(bijv. a/bis)  

Voorvoegsel(s)   Locatieomschrijving 
(bijv. kamer 3/gebouw 2) 

 

Achternaam   Plaatsnaam  

Geslacht M / V  Gemeente  

Geboortedatum 
 

 
 Geheim adres 

Ja / Nee 

 

Bereikbaarheid 

Telefoon verzorger 1  Geheim Ja / Nee 

Telefoon verzorger 2  Geheim Ja / Nee 
Mobiel verzorger 1  Geheim Ja / Nee 
Mobiel verzorger 2  Geheim Ja / Nee 
Extra nummer  Geheim Ja / Nee 
E-mail verzorger 1  Geheim Ja / Nee 
E-mail verzorger 2  Geheim Ja / Nee 

 
Geboortegegevens kind 

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

   In Nederland sinds  

 
Gezinssituatie 

Broertje(s) Geboortedatum  Zusje(s) Geboortedatum 

     

     

     

 

Eén-ouder-gezin Ja / Nee  Kerkelijk gezindte  

Thuistaal   Woont in tehuis Ja / Nee 

Woont in COA Ja / Nee    
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Voorschoolse historie     

Naam 

peuterspeelzaal / 

kinderdagverblijf 

 

 

gverblijf 

  

Deelgenomen aan 

VVE programma 

Ja / Nee  

 
Medische informatie  

Zorgverzekeraar  

Polisnummer  

WA verzekering Ja / Nee 

Huisarts  

Telefoon huisarts  

Tandarts  

Telefoon tandarts  

Medicijngebruik  

Diagnose  

Medische info 

 

 

 

 

 

 
Overige gegevens 

Is het kind door een  

instantie onderzocht? 
Ja / Nee   

Bijzonderheden 

Soort onderzoek 

 

 

  

Geeft u ons 

toestemming om de 

onderzoeksgegevens 

op te vragen? 

Ja / Nee   
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Gegevens ouder1/verzorger 1/voogd 1 Adresgegevens 

Voornaam   Land  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  
Toevoeging 
(bijv. a/bis)  

Relatie leerling   Plaatsnaam  

Schoolpost 

ontvangen 
Ja / Nee  Gemeente  

 
Overige gegevens ouder1/verzorger 1/voogd 1 Beroepsgegevens 

Geslacht M / V  Opleiding 

Geboortedatum   Beroep 

Geboorteland   Diploma            Ja / Nee 

   
Geen diploma:  

hoeveel jaar 

onderwijs + niveau 

 

Nationaliteit   Kerkelijk gezindte Ja / Nee 

Burgerlijke staat   Vluchtelingenstatus              Ja / Nee  

 
Gegevens ouder 2/verzorger 2/voogd 2  Beroepsgegevens 

Voornaam   Land  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  
Toevoeging 
(bijv. a/bis)  

Relatie leerling   Plaatsnaam  

Schoolpost 

ontvangen 
Ja / Nee  Gemeente  

 
 
Overige gegevens ouder 2/verzorger 2/voogd 2 Beroepsgegevens 

Geslacht M / V  Opleiding 

Geboortedatum   Beroep 

Geboorteland   Diploma            Ja / Nee 

   
Geen diploma:  

hoeveel jaar 

onderwijs + niveau 

 

Nationaliteit   Kerkelijk gezindte  

Burgerlijke staat   Vluchtelingenstatus Ja / Nee 

 

 

 

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders, verzorgers of voogden.  

Wat als u gescheiden bent? 

 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. 

 In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger/voogd bij wie het kind woont. 
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* Doorstrepen wat niet van toepassing is  
 
 

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

ingeschreven bij een andere school.  

 

Ouder 1/Verzorger 1/Voogd 1 Ouder 2/Verzorger 2/Voogd 2  

 

Datum 

 

Plaats 

 

Handtekening 

 

 

Datum 

 

Plaats 

 

Handtekening 

 

U ontvangt van ons secretariaat een e-mail ter bevestiging van de aanmelding van uw kind. 
Indien er binnen 10 weken geen contact met u is opgenomen door de schoolleiding, kunt u er 
vanuit gaan dat uw kind definitief geplaatst is op onze school. 
 
VERKLARING SCHOOL  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage 

voor: 

 de directie en teamleden van de school; 

 de inspectie van het basisonderwijs; 

 de rijksaccountant van 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 kind betrekking heeft. 

Verklaringen 

 Mijn kind heeft de afgelopen 6 maanden wel/niet* op een andere basisschool 

ingeschreven gestaan. 

 Ondergetekende geeft toestemming om bij de vorige school of peuterspeelzaal informatie in 

te winnen over het ingeschreven kind. 

 Ondergetekende verklaart hierbij dat bovenstaande gegevens juist zijn. 

 Ik heb kennis genomen van onderstaand toestemmingsformulier. 

 Ondergetekende respecteert de christelijke identiteit van de school en werkt in woord en 

daad mee aan een sociaal veilige school, waar waarden en normen een belangrijke plaats 

innemen. 

 Ondergetekende heeft kennisgenomen van de 4 stappen op de routekaart 

Passende onderwijsplek bij aanmelding (zie www.oranjenassauschool-
culemborg.nl/downloads) en stemt hiermee in. 

http://www.oranjenassauschool-culemborg.nl/downloads
http://www.oranjenassauschool-culemborg.nl/downloads
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Toestemmingsformulier t.a.v. plaatsing foto’s en filmopnames 
 
Onze school dient rekening te houden met de wetgeving op de privacy. 
Daarom vragen we u toestemming voor foto’s en filmopnames. 
 
Foto’s en filmopnames: 
Gedurende het schooljaar maken we op verschillende momenten foto’s in en buiten de groepen. Dit doen we 
soms ten behoeve van informatie voor huidige maar ook toekomstige ouders. Daarnaast maken we video’s van 
groepen kinderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals kerst- en 
afscheidsmusical of voor leerdoeleinden van studenten bij ons op school.  
 
Richtlijnen voor foto’s/ filmopnames die we maken zijn de volgende: 

 We maken geen foto’s/ filmpjes die een kind of leerkracht kunnen schaden 

 We zetten geen namen bij de kinderen in beeld op de website 

 We maken vooral overzichtsfoto’s/ filmpjes en sfeerimpressies 

Foto’s en filmpjes die we maken gebruiken we op de volgende manieren: 
1. Plaatsen op Social Schools 
2. Gebruiken op informatieavonden op school 
3. Gebruiken op de website van de school (www.oranjenassauschool-culemborg.nl) 
4. Gebruik op social media. Te weten: 

o Twitteraccount van de school (@ONSCulemborg) 
5. Gebruiken om op te sturen naar kranten/websites ter illustratie van een activiteit 

 
Hieronder kunt u aangeven dat wij de foto’s/ videobeelden van uw kind NIET mogen gebruiken voor 
de bovenstaande zaken. 
 
Wanneer u niet wilt dat wij foto’s maken/ gebruiken dan ontvangen we graag deze brief getekend retour.  
Bij geen reactie gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het maken en gebruiken van foto’s / beeldmateriaal 
van uw kind(eren) zoals hierboven beschreven. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
Naam leerling:  …………………………………………… 
 
De foto’s/ filmopnames die de school  van mijn kind maakt, mogen gebruikt worden voor de volgende 
doeleneinden: 

 Plaatsen op Social Schools                   wel/ niet 

 Website ONS                                  wel/ niet 

 Gebruik op Social media van de school (Facebook/Twitter)               wel/ niet 

 Gebruiken om op te sturen naar kranten/websites ter illustratie               
van een activiteit       wel/ niet 
 

Handtekening ouder/ verzorger: 

 
 

 
 
N.B. Deze brief gaat alleen over foto’s die wij als school en Ouderraad maken en niet over foto’s die andere ouders maken. 


