
Aanmeldformulier
Deze leerling staat: niet/ wel op een wachtlijst van een andere school
Gegevens leerling:
Achternaam

Voorvoegsel

Roepnaam Voorna(a)men

Geslacht

Geboorteplaats

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Land van herkomst

Datum in NL

Land van herkomst moeder

Land van herkomst vader

Huisarts

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

Culturele achtergrond

Woonadres

Postcode

Huisnummer Toevoeging

Telefoonnummer Geheim ja / nee

Indien het adres van een van de ouders/ verzorgers afwijkt van het gezinsadres
Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Huisnummer

Voorgeschiedenis
VVE indicatie

Kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

School van herkomst Groep

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer

Onderwijs sinds

Heeft uw kind nog een broer/ zus op deze school? Indien ja, wie

Wat is het totaal aantal kinderen van het gezin?

Welke plaats neemt dit kind in in het gezin?



Persoonlijke gegevens ouder(s)

Moeder Vader

Achternaam Achternaam

Roepnaam Roepnaam

Voorletters Voorletters

Geboortedatum Geboortedatum

Geboorteplaats Geboorteplaats

Geboorteland Geboorteland

Beroep Beroep

Genotenopleiding Genotenopleiding

Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer mobiel

Telefoonnummer werk Telefoonnummer werk

Burgerlijke staat Burgerlijke staat

Email Email

Wettelijk gezag ja / nee Wettelijk gezag ja /nee

Medische gegevens
Heeft uw kind lichamelijke of geestelijke beperkingen of zwakke/gevoelige organen of bijzondere
gedragskenmerken? ja / nee

Zo ja, kunt u dan aangeven om welke beperking of zwakte of kenmerk het gaat en wilt u vervolgens de bijlage 2
invullen.

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja / nee Zo ja, welke medicijnen

Waarvoor worden deze gebruikt? Op wiens voorschrift

Is uw kind ergens allergisch voor?  Ja  /nee Zo ja, waarvoor?

Zijn er producten die uw kind niet mag eten of drinken?  Ja / nee Zo ja, welke zijn dat?

Wanneer is uw kind zindelijk?   altijd / alleen overdag / nog niet



Is zwemmen en gymnastiek uit medisch oogpunt toegestaan? Ja / nee  Indien nee, kunt u hier de reden
omschrijven.

Hoe zijn houding en gedrag van het kind thuis

Is het kind al eens getest of getoetst? ja /nee  Zo ja, door wie? (graag kopieën van uitslagen bijvoegen)

Komt er dyslexie voor in de familie?  ja / nee Zo ja, bij wie?

Overige bijzonderheden

Verklaring en ondertekening

Ondergetekenden verklaren hierbij de grondslag van de school te kennen en te respecteren. De voorwaarden
gesteld aan de toelating tot de school te kennen en te accepteren. Op de hoogte te zijn van het privacy
protocol zoals verwoord in de schoolgids van de school. Op de hoogte te zijn van het internetprotocol zoals
verwoord in de schoolgids.

Het toestemmingsformulier te hebben ondertekend. Indien van toepassing, bijlage 1: Beperkingen volledig te
hebben ingevuld. Dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaatsing wordt gevraagd per:

In leerjaar:

Datum aanmelding

Naam moeder Handtekening

Naam vader Handtekening

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bij afwezigheid van de ouder(s) waarschuwen
Naam 1

Telefoonnummer

Naam 2

Telefoonnummer



Toestemmingsformulier

Ondergetekende

Adres

Postcode en woonplaats

Naam van het kind

geven hierbij toestemming aan andere instanties of personen om aan de directie van de Basisschool MARIA
alle informatie te verstrekken die de school nodig heeft voor een goede beoordeling van de
onderwijsbehoeften van hun bovengenoemd kind, zowel bij de aanmelding als tijdens de schoolloopbaan als
leerling van de Mariaschool.

Naam ouder/ verzorger/ voogd (1) Naam ouder/ verzorger/ voogd (2)

Handtekening Handtekening

Datum Datum

Plaats Plaats



Bijlage 2: Beperkingen

Welke vormen van begeleiding vraagt uw kind?

Per dag:

Per week:

Is er een externe instantie betrokken bij de begeleiding van uw kind? Ja / nee Indien ja, welke?

Welke externe ondersteuning heeft uw kind nodig?

Welke aangepaste materiële ondersteuning heeft uw kind binnen school nodig?
Leermiddelen:

Meubilair:

Anders namelijk:

Is er door de ouders een aanvraag gedaan voor persoonsgebonden budget? Ja / nee

Is er een cluster indicatie toegekend? Ja / nee

Zijn er andere financiële ondersteuningsmogelijkheden aangevraagd? Ja / nee
Zo ja, bij wie en met welk resultaat?
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