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AANMELDFORMULIER KINDCENTRUM DE ONTDEKKINGSREIZIGERS 

 

PERSONALIA LEERLING 

Achternaam    ___________________________________________________ 

Voorna(a)m (en)  ___________________________________________________ 

Roepnaam   ___________________________________________________ 

Adres    ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ___________________________________________________ 

Geslacht  M/V    

Geboortedatum  ___________________________________________________ 

Geboorteplaats  ___________________________________________________ 

Sofinummer/BSN*  ___________________________________________________ 

Land van herkomst  ___________________________________________________ 

Datum in Nederland  ___________________________________________________ 

Land van herkomst moeder ___________________________________________________ 

Land van herkomst vader ___________________________________________________ 

Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf  _________________________________________________ 

VVE deelname**    __________________________________________________  

Is aangemeld bij een andere school? Ja/Nee 

Indien afkomstig van andere school: 

Naam school van herkomst  ___________________________________________________ 

Plaats school van herkomst  ___________________________________________________ 

Volgt onderwijs sinds   ___________________________________________________ 

Groep    ____________________________________________________ 
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KINDGEGEVENS PASSEND ONDERWIJS 

Zijn er lichamelijke bijzonderheden te melden waar de school van op de hoogte moet zijn? 

Eventuele medicijnen           ___________________________________________________ 

Allergie         ___________________________________________________ 

Producten die uw kind niet mag _______________________________________________ 

Taal, spraak leesontwikkeling?  Nee/Ja, namelijk __________________________________ 

Zien, horen, bewegen? Nee/Ja, namelijk   ________________________________________ 

Heeft het kind onderzoek ondergaan m.b.t. : Lezen, rekenen, intelligentie, gedrag?  

Nee/Ja, namelijk ____________________________________________________________ 

 

Zijn er bijzonderheden in het gedrag van uw kind te melden waarvan de school op de hoogte moet zijn? 

Nee/Ja, namelijk ____________________________________________________________ 

 

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind te melden waar de school van op de hoogte moet 
zijn. 

Nee/Ja, namelijk ______________________________________________________________ 

 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig om de basisschool te kunnen doorlopen? 

Nee/Ja, namelijk ______________________________________________________________ 

 

NOODNUMMER  

Noodnummer    ___________________________________________________ 

Naam noodnummer  ___________________________________________________ 
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PERSONALIA VERZORGER 1 

Achternaam    ___________________________________________________ 

Voorletters   ___________________________________________________ 

Geslacht   M/V 

Heeft gezag   Ja/Nee  

Telefoon mobiel  _____________________________________ Geheim ja /nee 

Telefoon thuis    _____________________________________ Geheim ja /nee 

Straat en huisnummer  ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ___________________________________________________ 

E-mail    ___________________________________________________ 

 

PERSONALIA VERZORGER 2 

Achternaam    ___________________________________________________ 

Voorletters   ___________________________________________________ 

Geslacht   M/V 

Heeft gezag   Ja/Nee 

Telefoon mobiel  _____________________________________ Geheim ja /nee 

Telefoon thuis   _____________________________________ Geheim ja /nee 

Straat en huisnummer  ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ___________________________________________________ 

E-mail    ___________________________________________________ 
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INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN VERHUIZING 

Mocht u gaan verhuizen naar Westergouwe, wilt u dan uw nieuwe adres hieronder toevoegen en de (ver-
moedelijke) verhuisdatum? 

Straat en huisnummer  ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ___________________________________________________ 

Verhuisdatum    ----------------------------------------------------------------------------------- 

TOESTEMMING DELEN FOTO'S EN GEGEVENS 

Op ons kindcentrum maken wij gebruik van sociale media als communicatiemiddel en voor publicatie van 
foto’s. Onze schoolwebsite, Facebook en Twitter zijn algemeen toegankelijke media waar informatie vrij 
vanaf gehaald kan worden. Social Schools en Schoolpoort zijn besloten websites waar alleen ouders van het 
kindcentrum, binnen de groepen waar hun kind in zit, kunnen kijken.  

Het publiceren van foto’s op onze website, Facebook, Twitter, in onze schoolgids, op Social Schools en het 
meewerken aan opnames door externe instanties waarop uw kinderen te zien zijn, doen wij alleen met uw 
toestemming. U heeft te allen tijde het recht bovenstaande toestemming te wijzigen. 

Middels deze aanmelding geeft u toestemming voor (aanvinken waar u toestemming voor geeft): 

o  het publiceren van fotomateriaal in de schoolgids van de school 

o het publiceren van foto/videomateriaal op de website van de school 

o het publiceren van foto/videomateriaal Social Schools 

o het publiceren van foto/videomateriaal op de Facebookpagina van de school  

o het publiceren van foto/videomateriaal op de Twitterpagina van de school 

o het publiceren van foto/videomateriaal voor persdoeleinden 

o opnames door instanties/partners voor studiedoeleinden  

o het nemen van individuele foto’s en klassenfoto’s door de schoolfotograaf  

o het opvragen van gegevens betreffende uw kind bij de peutergroep, kinderdagverblijf of school van 
herkomst 

o het doorgeven van de naam en woonplaats-gegevens aan de jeugdarts 



  

  5 
 Dit kindcentrum maakt deel uit van: Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair onderwijs De Groeiling;  
 Stichting voor Openbaar onderwijs Stichting Klasse;  
 Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken;  
 Quadrant Kindercentra. 

ONDERTEKENING 

Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger  1   __________________ Naam verzorger 2 ___________________    

Datum   ___________________  Datum       _____________________ 

Plaats   ___________________  Plaats      _____________________ 

Handtekening  ___________________  Handtekening     _____________________  
          

ALGEMENE TOELICHTING 

Ondergetekende verzoekt d.m.v. het invullen van dit aanmeldingsformulier toelating van de vermelde    
leerling op Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers. U bent verplicht dit formulier naar waarheid en volledig 
in te vullen. 

PROCEDURE 

Met dit formulier meldt u uw kind aan op onze school. Op basis van deze gegevens bepaalt de school bin-
nen 6 weken of uw kind toelaatbaar is op school. Daarover ontvangt u van ons een bericht. Is dat het geval, 
en uw kind is 4 jaar oud, dan zal het worden ingeschreven. (Als uw kind nog geen 4 is, zal het op 4-jarige 
leeftijd worden ingeschreven.) 

VERKLARING SCHOOL  

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

o Het team van de school en de bestuurders; 

o De inspectie van het basisonderwijs; 

o De rijksaccountant 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                                
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 
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* TOELICHTING BURGER SERVICE NUMMER  

U bent verplicht een document te tonen waarop het BSN van uw kind vermeld staat, zoals: 

o Een door de overheid uitgegeven document waarop burgerservicenummer, achternaam, voorlet-
ters, geboortedatum en geslacht staan. 

o Een uitschrijfbewijs van de vorige school waarop burgerservicenummer, achternaam, voorletters, 
geboortedatum en geslacht staan. 

o Een geboortebewijs. 

o Een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente verstrekt wordt. 

U hoeft geen kopie te maken. Let op! Een zorgpas is niet toegestaan. 

** TOELICHTING VVE 

VVE betekent Voor- en vroegschoolse educatie. Veelgebruikte VVE-programma’s zijn Piramide, Puk en Ko, 
Uk en Puk. 

*** TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS 

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.  

KEUZE VOOR DENOMINATIE 

Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers maakt deel uit van drie verschillende stichtingen voor primair          
onderwijs. U kunt hierbij aangeven als u een voorkeur heeft voor een van de denominaties.  
Deze keuze is alleen bestemd voor onze interne administratie. 
 

o Geen voorkeur 
o Katholiek  
o Openbaar  
o Protestants Christelijk 

 

 

 


