
bs Neel 
Dominicushof 5 

6042 NG  ROERMOND 

 

0475 32 23 72 
info@bs-neel.nl 
www.bs-neel.nl 

 

(* doorhalen wat niet van toepassing is)        blz. 1 

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING 

GEGEVENS LEERLING: 

Achternaam kind:  

Voornamen kind:  

Roepnaam kind:  

Adres:  

Postcode:   

Woonplaats:  

Burger Service Nummer:  

Geslacht: Jongen / meisje * 

Nationaliteit:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

Datum in Nederland:  

Medicijngebruik / allergieën:  

Naam huisarts:  

Adres huisarts:  

Telefoonnummer huisarts:  

Bijzonderheden (bijv. medisch): 

 

 

Godsdienst:  

Plaats in het gezin: Kind is oudste / jongste / ………………………. * 

Zitten er al broertjes / zusjes op deze 

school? 

Ja / nee * 

Het kind heeft een VVE-indicatie: Ja / nee * 



(* doorhalen wat niet van toepassing is)        blz. 2 

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1: 

Naam ouder / verzorger 1:  

Relatie tot het kind: Vader / moeder/ anders nl. *: 

Adres: (indien anders dan kind)  

Postcode:  

Woonplaats:  

Nationaliteit:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:   

Geboorteland:  

Telefoonnummer thuis:  Geheim: ja / nee * 

Mobiel telefoonnummer:  

Naam en plaats hoogst genoten opleiding:  

Soort onderwijs hoogst genoten opleiding: 

 Basisonderwijs 

 LBO 

 MBO 

 HBO 

 Universiteit 

 Overige nl…. 

Afgerond met diploma: ja / nee * 

 

Bij "nee": Hoeveel jaren is de hoogste vorm van onderwijs 

genoten? 

Beroep:  

Naam werkgever:  

Telefoon werk:  

Thuistaal:  

Burgerlijke staat: Gehuwd / samenwonend / gescheiden * 

E-mail adres:   

Is er sprake van een één-oudergezin? Ja / nee * 

 



(* doorhalen wat niet van toepassing is)        blz. 3 

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2: 

Naam ouder / verzorger 2:  

Relatie tot het kind: Vader / moeder/ anders nl. *: 

Adres: (indien anders dan kind)  

Postcode:  

Woonplaats:  

Nationaliteit:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:   

Geboorteland:  

Telefoonnummer thuis:  Geheim: ja / nee * 

Mobiel telefoonnummer:  

Naam en plaats hoogst genoten opleiding:  

Soort onderwijs hoogst genoten opleiding: 

 Basisonderwijs 

 LBO 

 MBO 

 HBO 

 Universiteit 

 Overige nl…. 

Afgerond met diploma: ja / nee * 

 

Bij "nee": Hoeveel jaren is de hoogste vorm van onderwijs 

genoten? 

Beroep:  

Naam werkgever:  

Telefoon werk:  

Thuistaal:  

Burgerlijke staat: Gehuwd / samenwonend / gescheiden * 

E-mail adres:   

  



(* doorhalen wat niet van toepassing is)        blz. 4 

Is het kind afkomstig van andere basisschool / peuterspeelzaal / kinderopvang?  ja / nee * 

Naam school / peuterspeelzaal / kinderopvang:  

Het kind zit in groep:  

Naam leerkracht / pedagogisch medewerker:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

 

We gaan akkoord met het overdragen van alle gegevens vanuit de basisschool / peuterspeelzaal / 

kinderdagopvang:   ja / nee * 

 

We verklaren hierbij geen bezwaar te hebben tegen gebruik van foto’s van onze zoon / dochter op de 

website van bs Neel:   ja / nee * 

 

We verklaren bereid te zijn de jaarlijkse ouderbijdrage per kind te voldoen. Deze wordt jaarlijks door de 

oudervereniging geïnd:   ja / nee * 

 

Evt. opmerkingen 

 

 

 

 

 

  



(* doorhalen wat niet van toepassing is)        blz. 5 

BS Neel: 

- Geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde 
personen of instanties. 

- Verklaart dat foto’s of video’s gemaakt door de school, alleen vertoond worden in school gerelateerde 
publicaties (waaronder social media), voor nascholingsdoeleinden en / of het opleiden van stagiaires*. 

- Bewaakt dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de school en haar 
gebruikers bevat. 

- Zorgt ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld in de 
schoolgids. 
 
*Indien u voor uw kind andere regels m.b.t. de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit kenbaar te maken aan de 
directeur van de school. 

 

Ouders (s) en/of verzorgers: 
 

- Zijn ervan op de hoogte dat de gegevens van deze leerling worden opgenomen in het administratiesysteem 
van de school. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden t.b.v. educatieve software. 

- Machtigen het personeel van de basisschool om bij ongevallen medische hulp in te roepen. 
- Verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids, die op de website van de school is 

terug te vinden. 
- Verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Wanneer relevante informatie niet naar waarheid 

is ingevuld kan de inschrijving ongedaan gemaakt worden. 
 

 

Datum:  

  

Plaats:  
 

Handtekening ouder/verzorger 1:  Handtekening ouder/verzorger 2: 
   

 


