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Personalia Leerling 

Achternaam        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Voorna(a)m(en) 
 

Roepnaam 
 

Geslacht      M/V 
 

Geboortedatum 
 
Geboorteplaats 
 

Sofinummer/BSN*  
 

Land van herkomst (nodig voor eventuele extra bekostiging) 
 
Land van herkomst vader 
 

Land van herkomst moeder 
 

Datum in Nederland, indien van toepassing 
 

 
Indien afkomstig Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf:: 

Peuterspeelzaal                                   Ja/Nee 
Indien ja, naam,  adres  en contactpersoon 
 
VVE indicatie                                                                      Ja/Nee 
 

Kinderdagverblijf     Ja/Nee 
Indien ja, naam, adres en contactpersoon 
 

Is ook aangemeld bij een andere school  Ja/Nee 
Indien ja, naam school 
Welke school heeft de voorkeur?: 

 
Indien afkomstig van een andere school: 

Naam school herkomst 
 
Plaats school herkomst 
 

Volgt onderwijs sinds 
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Personalia verzorger 1    Personalia verzorger 2 

Achternaam      Achternaam 
 

Voorletters      Voorletters 
 

Voornaam                                                                           Voornaam 
 

Geslacht M/V      Geslacht M/V 
 

Relatie tot kind      Relatie tot kind 
 
Heeft gezag?           ja/nee                                                 ja/nee 
 

Telefoon werk      Telefoon werk 
 

Telefoon mobiel      Telefoon mobiel 
 
Telefoon thuis      Telefoon thuis 
 

Geheim nr.  Ja/Nee    Geheim nr.  Ja/Nee 
 

Straat en huisnr.      Straat en huisnr. 
 

Postcode      Postcode 
 

Plaats       Plaats 
 

E-mail       E-mail 
 

 

Noodnummers 

Noodnummer 1 (graag ook naam en relatie tot kind vermelden): 
 
 
Noodnummer 2 (graag ook naam en relatie tot kind vermelden): 
 
 
Eventuele opmerkingen 
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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? 

 

 

 

 

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

Indien ja, welke ondersteuning heeft uw kind nodig? 

 

 

 

 

 



Aanmeldformulier Het Schateiland                                                               
 

 
4  

 

De school maakt steeds meer gebruik van sociale media als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. 

Onze schoolwebsite is een algemeen toegankelijk medium waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Het 

publiceren van foto’s op onze website, in onze schoolgids en het meewerken aan opnames door externe 

instanties waarop uw kinderen te zien zijn, doen wij alleen met uw toestemming. 

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 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 peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school van 

herkomst 

o het doorgeven van de NAW-gegevens aan de schoolarts 

 

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

 

Ondertekening 

Naar waarheid ingevuld    Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger 1    Naam verzorger 2 

Handtekening     Handtekening 

Datum      Datum 

 

Ondertekening directeur, bevestiging inschrijving 

Naam: 

Datum:  

Handtekening: 

 

ID bewijs gecontroleerd:
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Verklaring school 

Stichting Klasse respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens om. In onze Privacyverklaring informeert Stichting 

Klasse u over de wijze waarop Stichting Klasse met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn. Deze 

verklaring is in te zien om op de www.stichtingklasse.nl. 

Toelichting sofinummer/BSN 

Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw 

kind kunt op een aantal documenten vinden: 

- het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind 

- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind 

- het geboortebewijs van uw kind 

- afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt. 

Het is dus niet nodig een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas 

kan niet gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door de overheid 

uitgegeven.  

Let op: neem een document met het BSN-nummer mee en toon dit aan de directeur.  


