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Aanmeldingsformulier leerling  
 
Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven 
zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden 
vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 
Persoonsgegevens Adresgegevens 

BSN 1) 
  Land  

Roepnaam*   Postcode  

Voorna(a)m(en)*   Straatnaam  

   Huisnummer  Toev.  

Voorvoegsel(s)     

Achternaam*   Plaatsnaam  

Geslacht M/V  Gemeente  

Geboortedatum* 
 
 

 Adres geheim 
/onbekend 

O Ja  O Nee 

 
*) Verplichte velden 
1) Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: 

 Het document Kennisgeving BSN/Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind 
verstrekt is, of 

 Een paspoort van het kind, of 

 Eigen identiteitskaart van het kind, of 

 Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wèl duidelijk naar een document waar ook het 
sofinummer op staat) of 

 Kopie van de zorgpas (mits daarop het sofinummer ofwel het BSN staat genoteerd). 

 
Bereikbaarheid 

 Omschrijving Geheim Welke is noodnummer 

Telefoon   O Ja O Nee  
Mobiele telefoon   O Ja O Nee  
Extra telef.nr.   O Ja O Nee  

E-mail  
Geboortegegevens 

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

   In Nederland sinds  

 

Gezinssituatie (indien gewenst) Zwemdiploma (hoeft niet AVG)   

Eén-ouder-gezin O Ja  O Nee  Zwemdiploma  

Thuistaal   Behaald in jaar  

Woont in COA O Ja  O Nee  Voorschoolse historie 

   Naam voorschool  

   Type voorschool  

   
Deelgenomen aan 
VVE programma 

O Ja  O Nee 

   
Voorschools 
programma 

 

   
Aanwezigheid Meer dan 4 dd p week / 

Meestal / Onbekend / 
Vaak / Weinig 

   Begindatum  

   Einddatum  
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Medische informatie  

Zorgverzekeraar  

Polisnummer  

WA verzekering O Ja  O Nee 

Huisarts  

Telefoonnr. Arts  

Medicijngebruik op 
school 

 

Diagnose  

Medische info 
 

 

 

Persoonsgegevens verzorger 1      Adresgegevens 

Voornaam   Land  

Voorletters   Postcode*  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam*   Huisnummer*  Toev.  

Relatie tot leerling*           Plaats  

Schoolpost O Ja  O Nee  Gemeente  
*) Verplichte velden 
 

Bereikbaarheid 

Telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Mobiele telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Extra telef.nr.  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

E-mail  
 

Overige gegevens verzorger 1 

Geslacht   Nationaliteit  

Geboortedatum   Burg. Staat  

Geboorteland   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

 
 

Persoonsgegevens verzorger 2 

Voornaam   Land  

Voorletters   Postcode*  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam*   Huisnummer*  Toev.  

Relatie tot leerling*           Plaats  

Schoolpost O Ja  O Nee  Gemeente  
*) Verplichte velden 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

Aanmeldingsformulier leerling                                                                                           pagina 3 van 5 

Bereikbaarheid 

Telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Mobiele telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Extra telef.nr.  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

E-mail  
 
 
 
 

Overige gegevens verzorger 2 

Geslacht   Nationaliteit  

Geboortedatum   Burg. Staat  

Geboorteland   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

 

Inschrijving 

Datum inschrijving   Culture achtergrond  

Vorige school   Beide ouders gezag 
O Ja  O Nee  
vader/moeder 

Telefoonnummer     

Soort school     

 
 

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? 

 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. 

 In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 
 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat 
ingeschreven bij een andere school.  
 
In het digitale administratiepakket ESIS van de school worden diverse gegevens van de leerlingen 
opgeslagen, waaronder toets gegevens. Deze gegevens worden door de school zelf gebruikt om de 
vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen. Landelijk worden bepaalde gegevens van scholen in 
Nederland geanonimiseerd geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON 
(basisregistratie onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. De dossiers worden bij het verlaten van de 
school ter beschikking gesteld aan de nieuwe onderwijsinstantie waar uw kind wordt ingeschreven (denk 
hierbij aan het voortgezet onderwijs of bij verhuizing of verwijzing aan de nieuwe school) De inschrijving en 
dossiergegevens zijn indien gewenst bij de directie van de school op te vragen. 
 
 

O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1         O Ouder 2 / O Verzorger 2 / Voogd 2                

 
Datum 
 
Plaats 
 
Handtekening 
 
 

 
Datum 
 
Plaats 
 
Handtekening 
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Toestemming publicatie beeldmateriaal  
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van  

 
Op onze school laten wij u regelmatig met foto’s en video’s zien (bv in onze SchoolApp) waar we 
mee bezig zijn. Die opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld 
tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.  
Ook uw zoon/ dochter kan mogelijk op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. We vinden het belangrijk om uw instemming te vragen 
voor het mogelijke gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 
 

Met deze brief vragen we daarom aan u om aan te geven waarvoor obs de Springschans 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.  

 
Wilt u deze brief, met antwoordformulier op de achterzijde, weer meegeven naar school en 
inleveren bij de leerkracht of directie? 
 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan natuurlijk voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. 
De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend 
zijn bij het plaatsen van beeldmateriaal op internet. 
 
U kunt uw instemming evt. samen met uw zoon/dochter bespreken. We merken nl. dat met name 
oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.  
Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik beeldmateriaal wel of niet 
mag. 
 
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les 
van de leerkracht of stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we 
contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven.  
 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Gijs Nolet 
directeur           
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Toestemmingsformulier geportretteerde leerlingen 

 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dat hij/zij geen bezwaar heeft als obs de Springschans beeldmateriaal van hun kind gebruikt *: 
 
 
 in informatiebulletins van de school 
     (zoals de schoolgids, schoolbrochure en kalender). 
 
 in de (digitale nieuwsbrief) 
 
 op het openbare deel van de website van de school 
 
 op het besloten deel van de website van de school 
 
 op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook) 
 
 
* a.u.b. aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
 
 
 
 
Datum:      …………………………………………………. 
 
 
 
Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 
 


