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Vereniging voor PC Onderwijs 
in het  Land van Heusden en Altena 

 

Aanmeldformulier CBS ‘De Parel’ – Rijswijk 

Gegevens kind 

Achternaam  

Voorvoegsel(s)  

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Geslacht 0 jongen      0 meisje 

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

Straat  

Postcode en woonplaats  

Burgerservicenummer ( BSN)  

(Kerkelijke)gezindte  

Nationaliteit  2e nationaliteit*  

Land van herkomst*  

Datum in Nederland*  

Peuterspeelzaal/ 
kinderdagverblijf bezocht 

Ja / nee Naam PSZ, KDV:  

Deelgenomen aan VVE Ja / nee 
  

School van herkomst* 
 

Naam: Plaats: 

Datum aanmelding   

Leerjaar instroom Instroom -  1  -  2  -  3  -   4  -  5  -  6  -  7  -   8 

Datum inschrijving   

Broer/ zus van  Plaats in gezin 1e  2e  3e 4e  5e  kind 
 
 

Huisarts en medische gegevens 

Huisarts Naam: Tel.nr. 

Medicijngebruik    

Allergie   

Producten die het kind niet mag   

Noodnummer   

Naam  

Relatie tot kind  

Telefoonnummer   
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Gegevens  Ouder / verzorger 1  Ouder / verzorger 2 

Achternaam   

Voorvoegsel(s)   

Geslacht   

Voorletter(s)   

Land van herkomst    

Opleidingscategorie    

Opmerkingen* 

 

 

Relatie tot kind   

Straat   

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Beroep   

Werkzaam bij bedrijf*   

Hoogst genoten opleiding op 
diploma** 

  

Diploma behaald** 
Ja / nee              Ja / nee       

Indien nee, aantal jaren 
onderwijs binnen opleiding** 

  

Naam van de school waar 
diploma behaald is** 

  

Jaar waarin diploma  
behaald is** 

  

Telefoonnummer thuis  Geheim  

Ja /nee 

 Geheim  

Ja /nee 

Telefoonnummer mobiel  Geheim 

 Ja /nee 

 Geheim 

Ja /nee 

Telefoonnummer bedrijf*   

Burgerlijke staat   

E-mail   

Thuistaal   

Opleidingscategorieën weging 

(in te vullen door de school) 

0 basisonderwijs, of (v)so-zmlk 

0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb 

0 overig vo en hoger 

0 basisonderwijs, of (v)so-zmlk 

0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb 

0 overig vo en hoger 
 
 
 
 



3 
 

 

BIJZONDERHEDEN (indien van toepassing) 

Geboorte   

 

 

Kinderopvang  

 

 

Gezondheid  

 

 

Gedrag  

 

 

 

Spraak / taal 0 trage ontwikkeling van het spreken in woorden en zinnen 
0 articulatieproblemen 
0 moeite met het leren van nieuwe woorden 
0 moeite met het opvolgen van eenvoudige aanwijzingen 
0 moeite met het begrijpen van vragen 
0 moeite met het uitdrukken van wat het wil of wenst 
0 ontbreken van interesse bij het vertellen van een verhaal 
0 dyslexie komt voor in de familie 

Algemeen  

 

 

 

Overige vragen 

Voorkeur voor plaatsing in de klas bij vriendje of vriendinnetje: 
 
0  nee  0  ja,    bij: ……………………………………………………….. 

Zijn er bijzonderheden waarvan de school moet weten, omdat ze invloed kunnen hebben op het 
wel/niet inschrijven of het normaal doorlopen van de jaarklassen? (Denk bijvoorbeeld aan 
gezondheid, evt. ontwikkelingsachterstand) 
 
0  nee  0  ja, namelijk ………………………………………………….   
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Zijn er bijzonderheden waarmee de leerkracht rekening moet houden?  
 
0  nee  0  ja, namelijk ……………………………………………………………………………………………………… 

 
0 In ons gezin heeft één van de ouders dyslexie 
0 Hiervan is wel/geen dyslexieverklaring afgegeven 
 

              0 akkoord met betaling van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage  
Ik ga  
              0 niet akkoord met betaling van de vrijwillige jaarlijks ouderbijdrage 

De leerling zal deelnemen aan de in het schoolplan omschreven activiteiten, tenzij medische redenen 
vrijstellingen noodzakelijk maken. 
De ouders/verzorgers verklaren de grondslag van de schoolvereniging en de uitwerking hiervan in 
het schoolplan en het onderwijs te zullen respecteren. 

N.B: Dit formulier is een aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats na screening van dit 
aanmeldingsformulier. Als u uw kind(eren) hebt aangemeld, vindt een intakegesprek met u plaats.  

Ondertekening                       Verzorger 1                                            Verzorger 2 

Datum   

Naam verzorger   

Handtekening  

 

  

ALGEMENE TOELICHTING  

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit 
inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling. 

 

VERKLARING SCHOOL  

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

- de directie en leerkrachten van de school;  

- de inspectie van het basisonderwijs;  

- 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.  
Ouders/verzorgers verklaren dit formulier naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

Het BSN-nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten 
vinden:  

1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid 
gekregen heeft. Bent u het kwijt dan kunt u bij ieder 
belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave 
krijgen.  

2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling.  

3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het burgerservicenummer 
van het kind op vermeld staat.  

4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. 
Controleer of het sofinummer er daadwerkelijk op staat.  

*Indien van toepassing   

**TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS  

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens 
worden gecontroleerd.  

 


