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Registratieformulier 
(Kan later dienen als formulier aanmelding en inschrijving) 

Personalia leerling 
Achternaam                                 

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                      ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum            

Geboorteland     Geboorteplaats      

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)         

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit         ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres           ☐ Nee ☐ Ja 

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 

Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van 

inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

 

Gegevens vorig onderwijs  
VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma (naam)          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t. 

Naam school van herkomst (+ brinnummer)      ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Huidige klas/groep            ☐ n.v.t.                

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t. 
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Medische gegevens/ extra ondersteuning 
Allergieën/ verboden producten           ☐ n.v.t. 

Wat te doen bij een allergische reactie         

Medicijnen            ☐ n.v.t.  

Naam huisarts / huisartsenpraktijk          

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts                                  

Telefoonnummer huisarts                          

Komt er dyslexie of dyscalculie voor in de directe familie                       ☐ Nee ☐ Ja 

Zo ja, bij wie            

Is er een ondersteuningsvraag                 ☐ Nee ☐ Ja 

Zo ja, ligt dit kort toe           

             

             

             

 

Broers en zussen 

Naam + geboortedatum                 School:     

Naam + geboortedatum         School:     

Naam + geboortedatum       School:     

Naam + geboortedatum       School:     

 

Noodnummers 
Naam + relatie tot leerling*     Telefoonnummer    

Naam + relatie tot leerling*     Telefoonnummer    

Naam + relatie tot leerling*     Telefoonnummer    

Naam + relatie tot leerling*     Telefoonnummer    

Bijv. opa, oma, buren, enz. 
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Personalia verzorger 1 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef                    ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland      Geboorteplaats      

Opleidingsniveau            

Beroep             

Telefoon mobiel         Geheim            ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk            Geheim            ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Burgerlijke staat            

Relatie tot kind (bijv. vader, moeder, stiefvader/-moeder, pleegvader/-moeder)      

Wettelijke verzorger                   ☐ Nee ☐ Ja 

 

 

Adres indien dit afwijkend is van woonadres leerling. 

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres            ☐ Nee ☐ Ja 
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Personalia verzorger 2 
Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef                   ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland      Geboorteplaats      

Opleidingsniveau            

Beroep             

Telefoon mobiel        Geheim            ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim                           ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Burgerlijke staat            

Relatie tot kind (bijv. vader, moeder, stiefvader/-moeder, pleegvader/-moeder)      

Wettelijke verzorger                   ☐ Nee ☐ Ja 

 

 

Adres indien dit afwijkend is van woonadres leerling. 

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres            ☐ Nee ☐ Ja 
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Toestemming voor gebruik foto's en video’s en/of andere media van kind 

Parro        ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school      ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief      ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Schoolkrant       ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op social media accounts van de school     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Toestemming voor gebruik op klassenlijst van:         ☐ Naam  ☐ Adres  ☐ Mailadres ☐ Telefoonnummer  

 

Toestemming inzage kinddossier 

Ondergetekende,  gaat er mee akkoord dat school inzage krijgt in het kinddossier van de voorschoolse 

voorziening of huidige school        ☐ Nee ☐ Ja 

 

Voorkeur school (geef aan 1ste en 2e keus) 

Vrijeschool de Berkel (Henri Dunantweg 4)            ☐ 1ste keus   ☐ 2e keus 

Vrije school De Zonnewende (Valckstraat 30)            ☐ 1ste keus   ☐ 2e keus 

 

Voorrangsregeling 

Geef hieronder aan als een van de voorrangsregelingen van toepassing is.  

           

            

 

Keuze voor vrijeschoolonderwijs 

Geef hieronder aan waarom jullie kiezen voor vrijeschoolonderwijs. 
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Aanvullende opmerkingen 

           

           

           

           

           

   

Verklaring school  
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft 

recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.  

 

Ondertekening  

Verzorger 1       Verzorger 2     

Naam       Naam                                      

Datum van aanmelden     Datum van aanmelden    

Handtekening      Handtekening  
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