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Aanmeldformulier 

1. Gegevens leerling 

Achternaam   : _________________________________________ 

Voornamen   : _________________________________________ 

Roepnaam   : _________________________________________ 

Geslacht   :  o jongen          o meisje  

BSN-nummer *  : _________________________________________ 

     *Wilt u een kopie toevoegen van identiteitsbewijs van het kind, uittreksel GBA of pas ziektekostenverzekering 

Adres    : _________________________________________ 

Postcode   : _________________________________________ 

Woonplaats   : _________________________________________ 

Email                                     : _________________________________________ 

Telefoonnummer                   : _________________________________________ 

Mobiel nummer  : _________________________________________ 

Geboortedatum  : _________________________________________ 

Geboorteplaats + land           : _________________________________________ 

Nationaliteit   : _________________________________________ 

Indien niet in Nederland geboren, sinds wanneer in Nederland : ______________ 

Indien er onderwijs genoten is, in welke taal? :_____________________________ 

Huisarts   :__________________________________________ 

WA-verzekering                     :  o ja         o nee 

 

In te vullen door de school: 

Aanmelddatum : ---------------------------     Ingevuld door medewerker school : ----------------------------------------------- 

Huidige kinderopvang/school: -------------------------------------------------------------- te ------------------------------------------ 

Verwachte startdatum op De Gouw : -------------------------------------------    Vermoedelijke plaatsing in groep : ------ 
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   2. Gegevens verzorgers:    moeder/verzorgster/voogdes       vader/verzorger/voogd 

Naam    : ____________________            ____________________ 

Adres    : ____________________            ____________________ 

Postcode   : ____________________            ____________________ 

Woonplaats   : ____________________            ____________________ 

Telefoonnummer  : ____________________            ____________________ 

Mobiel telefoonnummer : ____________________            ____________________ 

Telefoonnummer werk : ____________________            ____________________ 

E-mailadres   : ____________________            ____________________ 

Geboortedatum  : ____________________            ____________________ 

Geboorteland   : ____________________            ____________________ 

Nationaliteit   : ____________________            ____________________ 

Geloofsovertuiging  : ____________________            ____________________ 

Hoogst genoten opleiding*    : ____________________            ____________________ 

Gevolgd in Ned.  : ja/nee   ja/nee 

Hoogst genoten opleiding* gevolgd in buitenland welk land? 

    : ____________________ ____________________ 

Diploma behaald                   :   o ja         o nee                    o ja         o nee 

Nee, hoeveel jaar onderwijs  : ____________________ ____________________ 

*Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht invullen van betreffende land, waar hoogst genoten opleiding is 

gevolgd. 

3. Gezinssituatie: 

 

Burgerlijke staat    :  o gehuwd   o samenwonend   o gescheiden   o alleenstaand 

Gezinssamenstelling    :  vader – moeder - broer(s): ----   zus(sen): ---- 

Geboorte data broers/zussen  : ________________________________________________ 

Ouderlijk gezag vader             :   o met ouderlijk gezag    o co-ouderschap    o voogdij 

Ouderlijk gezag moeder          :   o met ouderlijk gezag    o co-ouderschap    o voogdij 

Thuistaal     : ________________________________________________    

Vluchtelingen status                :   o ja       o nee 



 

4. Schoolloopbaan leerling: 

Voorschoolse periode: 

Kinderdag verblijf                   :  o ja   o nee   Aantal maanden:  

Naam + tel.nr.                        : _________________________________________ 

Peuterspeelzaal              :  o ja   o nee   Aantal maanden:  

Naam + tel.nr.                        : _________________________________________ 

Programma peuterspelen      : o Startblokken   o Piramide   o Anders: ______________ 

Basisschool periode: 

Naam school  Soort school  

Adres school  

Telefoon school  Gemeente school  

In NL sinds  Onderwijs sinds  

Uitschrijfdatum  Doublure in groep 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

5. Medische en overige gegevens 

 
Is uw kind allergisch voor: 

O Etenswaren -  

O Medicijnen  -  

O Ontsmettingsmiddelen -  

O Smeersels tegen insectenbeten en brandnetels  

O Pleisters 

 

Is er gezins- of opvoedondersteuning in het gezin? 

Naam organisatie(s) :  

(bv. Jeugdteam, Bureau Jeugdzorg, Sociaal Wijkteam, Vluchtelingenwerk) 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 



 

6. Ouderbetrokkenheid 

Op onze school worden veel zaken gerealiseerd door betrokkenheid en inzet van ouders. 

Naast de Ouderraad kennen we de Medezeggenschapsraad (MR), de werkgroep 

Ouderbetrokkenheid en hulp op afroep. 

Wij vinden uw betrokkenheid als ouder belangrijk en we stellen het op prijs als u wilt 

aangeven voor welke vorm van betrokkenheid wij u t.z.t. mogen aanspreken: 

Moeder  Vader  

Ouderraad  Ouderraad  

hulp op afroep   hulp op afroep   

Medezeggenschapsraad  Medezeggenschapsraad  

 

Wij zijn een openbare buurtschool, waar burgerschapsvorming belangrijk is.  
Leerlingen zijn de burgers van de toekomst en leren op school over: democratie, 
participatie en identiteit.  
De wereld is voortdurend in ontwikkeling. Het is onze opdracht om leerlingen kennis te 
bieden,  feiten en meningen leren onderscheiden, zichzelf en elkaar leren kennen, 
zelfstandigheid leren  en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen gedrag.   
We vinden het als school belangrijk om daarbij gebruik te maken van de diverse beroepen 
en achtergronden van u als ouders.  

 Vindt u het leuk om in de klas een les over uw beroep te geven? 

 Heeft u hobby’s en/of vaardigheden die u voor de school in wilt zetten?  
Geeft u dat dan hieronder aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Afspraken 

Door een vakje aan te vinken geeft u de school toestemming voor: 
 
O Het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of andere publicaties 

 

O Uw kind neemt onder begeleiding deel aan buitenschoolse activiteiten 

 

O Tijdens nascholingsactiviteiten worden de leerkrachten soms in de groep gefilmd d.m.v.   

   video-interactie. Uw kind kan in beeld komen. 

 
O Ouderbijdrage:  
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die losstaat van het aannemen van uw  kind als 
leerling van onze school. Met de ouderbijdrage zijn we in staat festiviteiten, uitstapjes en 
extra materialen te betalen. In onze schoolgids treft u uitgebreide informatie aan over de 
besteding van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 20,- per kind. 
Door het ondertekenen van deze alinea verklaart u zich akkoord met de betaling van de 
ouderbijdrage. Na ondertekening bestaat dan ook de verplichting tot betaling. 
 
O Het kan voorkomen dat uw kind gezond en wel naar school gaat en tijdens de schooluren 

ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal 

de school altijd contact zoeken met de ouders, verzorgers of met een andere aangewezen 

persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet bereikbaar zijn. Als deze 

situatie zich voordoet, zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat 

is met een “eenvoudige” pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.  

NB Dit onderdeel is gebaseerd op de protocollen “medicijnverstrekking en medisch handelen” van de GGD.  

Het gaat alleen om incidenteel medicijnverbruik. Bij langdurig medicijngebruik verzoeken wij u het formulier 

“verklaring toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek” bij de administratie op te halen, in te 

vullen en weer in te leveren. 

 

We verwachten dat alle ouders en verzorgers De Gouw-app installeren. Alle informatie van 

school wordt digitaal via deze gratis app gestuurd.  

O  Ja, ik zet de app op mijn telefoon. Zo blijf ik betrokken bij het nieuws van school. 

 
 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat hun kind niet ingeschreven staat bij een andere 

school. De hierboven vermelde gegevens zijn correct en naar waarheid ingevuld/opgegeven. 

 

Moeder/verzorgster/voogdes                        Vader/verzorger/voogd                                  

 

Naam: ................................................... Naam: ....................................................... 

Handtekening: ......................................    Handtekening: .......................................... 

Datum: ..................................................       Datum: ...................................................... 

 

           
 


