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Persoonsgegevens 

BSN – Nummer  

Roepnaam  

Voorletters  

Voornamen  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geslacht m/v 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Nationaliteit  

In Nederland sinds  

Moedertaal  

 

Adresgegevens 

Adres  

Postcode / 
Woonplaats 

 

Telefoonnummer   

 

Extra Contactpersoon 

Naam  

Telefoonnummer  

 

Voorschoolse Periode 

Heeft uw kind op een peuterspeelzaal / KDV gezeten? Ja / Nee 

Heeft uw kind deelgenomen aan een VVE programma? Ja / Nee 

Naam PSZ  

Plaats PSZ  

Telefoon PSZ  

Contactpersoon PSZ  

Naam KDV  

Plaats KDV  

Telefoon KDV   

Contactpersoon KDV  
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Gegevens ouder – verzorger 1 

Roepnaam  

Voorletters  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Adres   

Postcode/Woonplaats  

Telefoon thuis  

Telefoon mobiel  

Telefoon werk  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Land van herkomst  

Beroep  

Burgerlijke Staat  

Relatie tot kind  

Extra gegevens  
 
 
 

 

Gegevens ouder – verzorger 2 

Roepnaam  

Voorletters  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Adres   

Postcode/Woonplaats  

Telefoon thuis  

Telefoon mobiel  

Telefoon werk  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Land van herkomst  

Beroep  

Burgerlijke Staat  

Relatie tot kind  

Extra gegevens 
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Medische Info 

Naam huisarts  

Telefoon huisarts  

Naam tandarts  

Telefoon tandarts  

Is uw kind ingeënt?  

Allergieën  
 
 

Medicijngebruik  
 
 

 

Overige gegevens 

Ik betaal de vrijwillige ouderbijdrage aan de oudervereniging Ja / Nee 

Ik onderschrijf uitgangspunten, normen en waarden van de school Ja / Nee 

Ik ga ermee akkoord dat de school gegevens over mijn kind opvraagt 
bij de Peuterspeelzaal / KDV i.v.m. een soepele overgang naar het 
basisonderwijs 

Ja / Nee 

Ik geef toestemming voor controle door schoolarts - GGD Ja / Nee 

Ik geef toestemming tot het vervoer per auto van mijn kind door 
anderen bij buitenschoolse activiteiten 

Ja / Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte om andere zaken te vermelden  
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Ondertekening 

Middels ondertekening van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers dat: 

 de hierboven genoemde gegevens naar waarheid zijn ingevuld 

 zij ermee akkoord gaan, dat bovenstaande gegevens gebruikt zullen worden in het dossier en 

volgsysteem, dat toegankelijk is voor leerkrachten en voor hen, die in opdracht van de school belast 

zijn met de controle van de administratie 

 het kind op het moment van inschrijving niet bij een andere school/instelling ingeschreven staat 

 zij zich conformeren aan de afspraken die zijn opgenomen in het schoolprotocol 

 

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

 de directie van de school en eventuele centrale directie 

 de inspectie van het basisonderwijs 

 de rijks accountant 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 

leerlingadministratie,  wat op zijn/haar kind betrekking heeft. 

 

Naam van ouder-verzorger 1:_______________________________  Datum:____________ 

 

Handtekening ouder-verzorger 1:____________________________ 

 

 

Naam van ouder-verzorger 2:_______________________________  Datum:____________ 

 

Handtekening ouder-verzorger 2:____________________________ 

 

 


