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____________________________________________________________________________ 

AANMELDFORMULIER 
 

Personalia leerling Personalia verzorger 1 

Achternaam   Achternaam   

Voorna(a)m(en)   Voorletters   

  Geslacht  M / V  

Roepnaam   Relatie tot kind  vader / moeder / ...  

Geslacht  M / V Geboortedatum  (dd-mm-jj) 

Geboortedatum                                             (dd-mm-jj) Geboorteplaats   

Geboorteplaats   Beroep   

BSN nummer   Genoten opleiding   

Opleidingcat. verzorger 1  O basisonderw. of (v)so-zmlk Telefoon werk  

 O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb  Telefoon mobiel   

 O overig vo en hoger  Burgerlijke staat  

Opleidingcat. verzorger 2  O basisonderw. of (v)so-zmlk Straat en huisnummer   

 O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb  Postcode  

  Land van herkomst (tbv Cfi) 
O overig vo en hoger  
 Plaats  

Datum in Nederland   Telefoon thuis   

Land van herkomst vader     

Land van herkomst moeder   Telefoon thuis geheim  Ja / Nee 

Culturele achtergrond (land)   E-mail   

Gezindte   Personalia verzorger 2 

Eerste nationaliteit   Achternaam   

Tweede nationaliteit   Voorletters   

Culturele achtergrond  Geslacht  M / V  

VVE deelname  Ja / Nee Relatie tot kind  vader / moeder / ...  

Naam VVE programma   Geboortedatum  (dd-mm-jj) 

Indien afkomstig van andere school:   Geboorteplaats   

School van herkomst naam   Beroep   

School van herkomst plaats   Genoten opleiding   

Volgt onderwijs sinds                                             (dd-mm-jj) Telefoon werk  

Huisarts en Medisch Telefoon mobiel   

Achternaam huisarts                      Burgerlijke staat  

Adres  
Indien afwijkend van verzorger 1: 

Straat en huisnummer   

Woonplaats  Postcode   

Medicijngebruik  Ja / Nee Plaats   

Indien ja, welke medicijnen   Telefoon thuis   

Allergie   Telefoon thuis geheim  Ja / Nee  

Producten die kind niet mag   E-mail   

Ondertekening Gezin 

Handtekening verzorger 1    

  Plaats van kind in gezin   

Handtekening verzorger 2   Noodnummer en naam  

    

Datum aanmelding                                            (dd-mm-jj)   

  

Vergeet u niet ook de achterzijde in te vullen? 
 
 

mailto:infodetriangel@skozok.nl


 

Extra informatie. 

Wij willen uw zoon of dochter graag vanaf de eerste dag zo optimaal mogelijk begeleiden. Daarom is het 

voor de school van groot belang goed op de hoogte te zijn van alle factoren die invloed kunnen hebben op 

de ontwikkeling van het kind. Daarom vragen wij u onderstaande vragen zo goed mogelijk te 

beantwoorden. 

Zijn er tijdens de zwangerschap of bevalling bijzonderheden geweest die mogelijk effect kunnen hebben op 

de ontwikkeling van het kind? 

Ja/nee, zo ja welke ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Heeft uw kind op peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of vorige school extra aandacht nodig gehad 

betreffende de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling of ander ontwikkelingsgebied? 

Ja/nee, zo ja, op welk gebied was die aandachtnodig, waaruit bestond die aandacht en door wie is die extra  

aandacht gegeven? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zijn er externe deskundigen betrokken of betrokken geweest bij de ontwikkeling van uw kind? 

Ja/nee, zo ja, met welk doel en wat voor deskundige was dat? …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zijn er bij u zorgen over de ontwikkeling of ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind op een of meer van de 

boven genoemde ontwikkelingsgebieden? 

Ja/nee, zo ja, omschrijf hieronder uw zorgen: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geven de ouders toestemming voor het opvragen van 

relevante informatie bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, vorige basisschool of externe 

deskundigen/instanties die bij het kind betrokken zijn geweest. 

 

Als uw kind daadwerkelijk wordt ingeschreven ontvangt u binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging. 


