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Gegevens van uw kind 

Achternaam  

Voornaam / Voornamen 

Roepnaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

BSN 

Thuistaal 

Is uw kind zindelijk?

Zit uw kind op een peuterspeelzaal?   Ja  

Zo ja, welke peuterspeelzaal?     

Geeft u toestemming om contact op te nemen     
met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf? 

Heeft uw kind een VVE indicatie?  

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf?  

Zo ja, welk kinderdagverblijf?    

Is uw kind ook aangemeld bij een andere school?  

Zo ja, welke school?      

Heeft uw kind al op een andere basisschool gezeten?  

Zo ja, op welke school? 

In welke groep zat uw kind?  

Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

Jongen Meisje
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Gegevens van de ouders / verzorgers 

Gegevens ouder/verzorger 1 Gegevens ouder/verzorger 2 

Achternaam Achternaam 

Voorletters Voorletters 

Voornaam Voornaam 

Geslacht Geslacht 

Relatie tot kind Relatie tot kind 

Heeft u gezag?      Heeft u gezag? 

Welke taal spreekt u met uw kind? Welke taal spreekt u met uw kind? 

Telefoonnummer(s) Telefoonnummer(s) 

Heeft u een geheim nummer?  Heeft u een geheim nummer?

Straat en huisnr. Straat en huisnr. 

Postcode Postcode 

Plaats Plaats 

E-mail E-mail

Noodnummer 
Wie mogen wij bellen als beide ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn? 

Naam:      __________________________  Telefoonnummer:   ________________________ 

 Naam:      __________________________    Telefoonnummer:   ________________________ 

Ja Nee Ja Nee

Man Vrouw Man Vrouw

Ja NeeJa Nee
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Kindgegevens Passend Onderwijs 

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

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

zijn? 

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

moet zijn? 

Beeldmateriaal 

Onze school heeft een website, een ouderportal (Social Schools), een schoolgids en Social Media 

accounts. Soms plaatsen wij foto’s om een indruk te geven van onze school. Wij proberen kinderen zo 

min mogelijk in beeld te brengen. 

Geeft u toestemming voor het publiceren van foto’s?  

U heeft te allen tijde het recht om bovenstaande toestemming te wijzigen. 

Ondertekening 

Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld 

Datum:  Datum: 

Naam verzorger 1: Naam verzorger 2: 

Handtekening Handtekening 

 ______________________________ ________________________________ 

Ja Nee


	Achternaam: 
	Voornaam  Voornamen: 
	Roepnaam: 
	Geboortedatum: 
	Geboorteplaats: 
	BSN: 
	Thuistaal: 
	Gegevens ouderverzorger 1: 
	Gegevens ouderverzorger 2: 
	Achternaam_2: 
	Achternaam_3: 
	Voorletters: 
	Voorletters_2: 
	Voornaam: 
	Voornaam_2: 
	Relatie tot kind: 
	Relatie tot kind_2: 
	Welke taal spreekt u met uw kind: 
	Welke taal spreekt u met uw kind_2: 
	Telefoonnummers: 
	Telefoonnummers_2: 
	Straat en huisnr: 
	Straat en huisnr_2: 
	Postcode: 
	Postcode_2: 
	Plaats: 
	Plaats_2: 
	Email: 
	Email_2: 
	Telefoonnummer 1: 
	Telefoonnummer 2: 
	Ja: Off
	Nee: Off
	Naam kinderdagverblijf: 
	Naam school: 
	Groep: 
	Man: Off
	Vrouw: Off
	Jongen: Off
	Peuterspeelplaats: 
	Meisje: Off
	Naam1 ouder / verzorger: 
	Naam2 ouder / verzorger: 
	Lichamelijke bijzonderheden: 
	Bijzonderheden gedrag: 
	Datum: 
	Naam1 verzorger: 
	Naam2 verzorger: 
	Bijzonderheden in de ontwikkeling: 


