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Aanmeldformulier   
We vragen u goed te letten op de spelling van de naam van uw kind. De naam moet precies zo 

geschreven zijn als in het geboorteregister. Dit is belangrijk omdat de namen in de 

administratiesystemen worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

Leerling formulier 

Leerling gegevens  
Burgerservicenummer  

Roepnaam  

Voornaam(en)  

Voorvoegsel  

Achternaam  

Geslacht  V/M 

Woonadres leerling 
Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer                  

E-mailadres   

Geheim adres Ja/nee 

Geheim telefoonnummer Ja/nee 
 

Geboortegegevens 
Geboortedatum  

Geboorteplaats en -land  

Gezindte religie  

Nationaliteit 
Nationaliteit 1  

Nationaliteit 2  

In Nederland sinds  

Medische gegevens 
Medicijngebruik Ja/nee                Zo ja, welke: 

Gebruik medicatie op school Ja/nee                Zo ja, welke: 

Huisarts  

Adres huisarts  

Telefoonnummer huisarts  

Tandarts  

Adres tandarts  

Telefoonnummer tandarts  

Indicaties 
Leerlinggebonden financiering  

Indicatiedatum   

Indicatienummer  

Onderwijssoort indicatie  

Einddatum  
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Ouderformulier 
 

Gegevens ouder/verzorger 1 
Voornaam  

Voorletters  

Voorvoegsel(s)  

Achternaam  

Relatie tot de leerling  

Burgerlijke staat 
 

Gehuwd/samenwonend/gescheiden/alleenstaand 

Ouderlijk gezag  Ja/nee 

Adresgegevens 
Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer thuis Geheim nummer: ja/nee 

Telefoonnummer werk                  

Mobiel nummer  

E-mailadres   

Geboortegegevens en nationaliteit 
Geboortedatum  

Geboorteplaats en -land  

Gezindte religie  

Nationaliteit  

In Nederland sinds  

Vluchtelingenstatus Ja/nee 

Overige gegevens 
Beroep   

Hoogst genoten opleiding  

Diploma behaald Ja/nee 
Zo nee, hoeveel jaren onderwijs: 

Naam en plaats opleiding  

 
 

Gegevens ouder/verzorger 2 
Voornaam  

Voorletters  

Voorvoegsel(s)  

Achternaam  

Relatie tot de leerling  

Burgerlijke staat  

Ouderlijk gezag  

Adresgegevens 
Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Telefoonnummer werk  

Mobiel nummer  

E-mailadres   
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Geboortegegevens en nationaliteit 
Geboortedatum  

Geboorteplaats en -land  

Gezindte religie  

Nationaliteit  

In Nederland sinds  

Vluchtelingenstatus  

Overige gegevens 
Beroep   

Hoogst genoten opleiding  

Diploma behaald  

Naam en plaats opleiding  

Gezinssamenstelling 
Plaats in het gezin 1e, 2e, 3e, 4e,…. kind 

Broertjes/zusjes Naam Geboortedatum 

  

  

  

  

Bereikbaarheid in geval van nood 
Naam persoon 1  

Telefoonnummer(s)  

Relatie tot het kind  

Naam persoon 2  

Telefoonnummer(s)  

Relatie tot het kind  

 

Gegevens voorschool of vorige school 
Soort instelling /school MOD, dagverblijf, peuterspeelzaal, reguliere basisschool, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs 

Naam instelling/school  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Toestemming contact 
voorschool/school 

Ja/nee 

Is er een onderwijskundig 
rapport 

Ja/nee 

Is er een Ontwikkelingsvolgmodel 
Jonge Kinderen of 
ontwikkelingsverslag 

Ja/nee 

Publicaties en video 
Toestemming gebruik foto/video 
op website 

Ja/nee 

Toestemming gebruik foto’s 
(flyer, schoolkrant, schoolgids) 

Ja/nee 

Toestemming gebruik foto/video 
op sociaal media (Facebook, 
Twitter e.d.) 

Ja/nee 
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Nadere gegevens  
 

Persoonlijkheids- en opvoedingsgegevens 
Culturele achtergrond Nederlands 

Anders, te weten: 

Voertaal thuis  

Zijn er risicofactoren voor dyslexie 
(komt dit voor in de directe familie) 

Ja/nee 
Reden: 

Zijn er risicofactoren voor dyscalculie 
(komt dit voor in de directe familie) 

Ja/nee 
Reden: 

Is er hulp of hulp in het gezin geweest 
via instanties? Bijv. Maatschappelijk 
werk, Integrale Vroeghulp, MEE, 
Jeugdzorg of Jeugdhulp e.d. 

Ja/nee 
Zo ja, door wie en wanneer? 
Contactpersoon: 

Is uw kind onderzocht door bijv. een 
medisch specialist, logopedist, 
fysiotherapeut of instantie. (Integrale 
Vroeghulp Friesland, Pento, MEE, GGZ 
jeugd) 
Is hier een onderzoeksverslag van 
beschikbaar? 

Ja/nee 
Zo ja, door wie en wanneer? 
 
Contactpersoon: 
 
 
Ja/nee 

Is uw kind begeleid door een 
deskundige of instantie? 

Ja/nee 
Zo ja, door wie en wanneer? 
 
Contactpersoon: 

Is uw kind momenteel nog onder 
behandeling of wordt u kind nog 
begeleid? 

Ja/nee 
Zo ja, door wie? 
 
Contactpersoon: 

 
 

Gegevens en toestemming 
Geeft u toestemming om 
onderzoeksgegevens of relevante 
gegevens bij derden op te vragen? 
 

Ja/nee 

Geeft u toestemming voor het 
inschakelen van het Zorgadviesteam 
bij een eventuele dossieranalyse 
(toetsing, advisering en 
besluitvorming extra ondersteuning 
bij aanmelding) 

Ja/nee 

Geeft u indien van toepassing 
toestemming voor bespreking in het 
Integraal Zorgoverleg: directie, IB’er, 
schoolverpleegkundige en 
schoolmaatschappelijk werk? 
 

Ja/nee 
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Bijzonderheden  
Zijn er bijzonderheden t.a.v. de 
zwangerschap? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de 
gezondheid? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de taal-
spraakontwikkeling? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de 
motorische ontwikkeling? 

Ja/nee 
Zo ja, welke 

Denkt u dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft? 

Ja/nee 

Wilt u de bovenstaande 
bijzonderheden mondeling 
toelichten? 

Ja/nee 

 

Aanmelden 
Is uw kind ook op andere scholen 
aangemeld? 

Ja/nee 
Zo ja, welke scholen: 
 

 

Het Centrum van Jeugd en Gezin maakt deel uit van de school. 
Wij hanteren de Friese meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Daarnaast geven wij, indien nodig, een zorgsignaal af in de Verwijsindex Fryslân. De ouders 
worden in dat geval op de hoogte gesteld. 
  
Ondertekening 
Deze ouderverklaring wordt ondertekend door beide ouders.  

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft ondergetekende aan de 
uitgangspunten van de school te respecteren. 
Bij deze aanmelding is de bijlage: “procedure aanmelding” ontvangen. 
 

Ondertekening 

 Ouder/verzorger/voogd Ouder/verzorger/voogd 

Naam   

Plaats   

Datum   

Handtekening   
 


