
* Niet verplicht 

AANMELDFORMULIER 

Met dit formulier meldt u uw kind aan bij onze school. Aanmelding houdt in dat de school 6 weken de tijd krijgt om na te 
gaan of er passend onderwijs geboden kan worden. Deze termijn kan, indien noodzakelijk, met 4 weken verlengd worden. 
De inschrijving is pas definitief wanneer u een schriftelijke bevestiging van ons hebt ontvangen. 

De gevraagde gegevens betreffen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de plaatsing en bekostiging, alsook voor het 
geven van passend onderwijs aan uw kind. 

Definitieve inschrijving vindt plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- Het kind heeft de leeftijd van 4 jaar bereikt.
- Alle verplichte gegevens betreffende het kind en de ouders/verzorgers op het  aanmeldformulier zijn ingevuld.
- De ouders / verzorgers hebben het formulier ondertekend en de benodigde documenten zijn ingeleverd.
- De school heeft de definitieve inschrijving schriftelijk bevestigd.

De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijving, indien:  
- de school onvoldoende of niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen/de school geen

passende onderwijsplek kan bieden. Indien dit aan de orde is, dient de school/het schoolbestuur samen met de
ouders op zoek te gaan naar een school die wel een passend onderwijsaanbod kan verzorgen;

- aan de hierboven genoemde voorwaarden voor definitieve inschrijving niet wordt voldaan.

GEGEVENS VAN HET KIND 

Achternaam: 

Voorna(a)m(en): 

Roepnaam:  

Geboortedatum: 

Burgerservicenummer (BSN):  

Eerste nationaliteit:  

Tweede nationaliteit:  

Geboorteland: 

Geslacht*: 

Datum in Nederland (alleen nieuwkomers): 

Peuterspeelzaal / kinderopvang: 

Vorige basisschool (indien van toepassing): 

Basisschool de Dorpsschool 
Kerkstraat 17a
7251 BC Vorden
0575 - 551360
info@dorpsschool.nl
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ADRESGEGEVENS VAN HET KIND 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Postcode:   Woonplaats: 

GEGEVENS VAN DE OUDERS/VERZORGERS 

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 

Achternaam:   

Voorletters:  

Roepnaam*:  

Relatie tot het kind: 

Ouderlijk gezag: 

Adres: 

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboorteland: 

Telefoon: 

E-mailadres:  

Bellen in geval van nood: 

Naam: 

Telefoon: 

Relatie tot het kind: 

Naam: 

Telefoon: 

Relatie tot het kind: 
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OVERIGE GEGEVENS 

Samenlevingsvorm*:  

Broertjes/zusjes, aantal:  

Plaats van het kind in het gezin: 

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 

Mijn kind heeft de volgende extra ondersteuningsbehoefte: 

Mocht de directie en/of interne begeleider van de school contact op willen nemen met (een) door u genoemde 
instantie(s) om gegevens uit te wisselen, dan zullen wij u daar van tevoren expliciete toestemming om vragen.  
Wij zullen aangeven bij welke instantie(s) dit zal zijn en welke (persoons)gegevens dit betreffen. Het gaat enkel om  
gegevens die voor de school van belang zijn, teneinde te bezien of een kind adequaat begeleid kan worden bij zijn/haar 
ontwikkeling. 

MEDISCHE GEGEVENS 

Huisarts: Tel. 

Tandarts: Tel. 

Medicatie: 

Bijzonderheden: 
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VERKLARINGEN 

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers, dat: 

• de gegevens naar waarheid zijn ingevuld;

• zij akkoord gaan met de werkwijze van de school, zoals beschreven in de schoolgids;

• zij akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en
het aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school.

Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. 

handtekening ouder/verzorger 1 handtekening ouder/verzorger 2 

Hierbij verklaart de school dat: 

• de gegevens van dit formulier vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen ter inzage zijn voor de directie
en teamleden van de school(organisatie) die de gegevens nodig hebben om uw kind passend onderwijs te
kunnen bieden;

• de noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld met de overheid in verband met de bekostiging van de leerling
op school;

• wij ons bij het verwerken van deze gegevens houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Degenen met ouderlijk (wettelijk) gezag hebben recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.  

Wij vragen u om een wijziging van de gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de schooladministratie. 


	Gegevens kind: achternaam: 
	Gegevens kind: voornaam: 
	Gegevens kind: roepnaam: 
	Gegevens kind: geboortedatum: 
	Gegevens kind: BSN: 
	Gegevens kind: eerste nationaliteit: 
	Gegevens kind: tweede nationaliteit: 
	Gegevens kind: geboorteland 1: 
	Gegevens kind: geboorteland 2: 
	Gegevens kind: datum in Nederland: 
	Gegevens kind: opvang: 
	Gegevens kind: vorige basisschool: 
	NAW kind: adres: 
	NAW kind: telefoonnummer: 
	NAW kind: postcode: 
	NAW kind: woonplaats: 
	NAW ouder 1: achternaam: 
	NAW ouder 1: voorletters: 
	NAW ouder 1: roepnaam: 
	NAW ouder 1: relatie tot kind: 
	NAW ouder 1: ouderlijk gezag: 
	NAW ouder 1: adres: 
	NAW ouder 1: postcode: 
	NAW ouder 1: woonplaats: 
	NAW ouder 1: geboorteland: 
	NAW ouder 1: telefoonnummer: 
	NAW ouder 1: e-mailadres: 
	NAW ouder 2: achternaam: 
	NAW ouder 2: voorletters: 
	NAW ouder 2: roepnaam: 
	NAW ouder 2: relatie tot kind: 
	NAW ouder 2: ouderlijk gezag: 
	NAW ouder 2: adres: 
	NAW ouder 2: postcode: 
	NAW ouder 2: woonplaats: 
	NAW ouder 2: geboorteland: 
	NAW ouder 2: telefoonnummer: 
	NAW ouder 2: e-mailadres: 
	Nood 2: relatie tot kind: 
	Nood 2: telefoonnummer: 
	Overig: samenlevingsvorm: 
	Overig: broertjes/zusjes: 
	Overig: plaats in het gezin: 
	Ondersteuningsbehoefte: 
	Huisarts: naam: 
	Huisarts: telefoonnummer: 
	Tandarts: naam: 
	Tandarts: telefoonnummer: 
	medicatie: 
	bijzonderheden: 
	Nood 1: naam: 
	Nood 1: telefoonnummer: 
	Nood 1: relatie tot kind: 
	Nood 2: naam: 


