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Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen basisschool De Maten 

 

Achternaam kind:   _________________________________   

Roepnaam:   _________________________________ 

Voornamen (voluit):  ______________________________________________________________________________  

Geslacht:  □meisje / □ jongen 

Geboortedatum:   ________________________________   Geboorteplaats: ____________________________ 

Sofinummer /BSN:     _________________________________ 

Nationaliteit:  ________________________________  Geboorteland:  _____________________________  

Gezindte: __________________________________ 

Eerste nationaliteit: __________________________________ Tweede nationaliteit: _________________________ 

Datum in Nederland: __________________________________ 

Land van herkomst vader: ______________________________ Land van herkomst moeder: ___________________ 

Naam VVE programma:  Ja / Nee 

Is ingeschreven geweest bij een andere school: Ja / Nee 

Naam school van herkomst:  ________________________________________________________________________ 

Plaats school van herkomst: _________________________________________________________________________ 

Volgt onderwijs sinds: ______________________________________________________________________________ 

 

Huisarts en medisch 

Achternaam huisarts:   _____________________________________________________________________________  

Adres, postcode en woonplaats:  _____________________________________________________________________  

Verzekeringsmaatschappij: __________________________________________________________________________ 

Polisnummer: __________________________________________________________________________________________________ 

Is er een medische noodzaak voor gebruik van medicijnen op school?  □ Nee   □ Ja i.v.m. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Overige medische bijzonderheden/ allergie / producten die kind niet mag hebben: 

________________________________________________________________________________________________ 

Hoe te handelen: __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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            Verzorger 1 (vader/moeder)  Verzorger 2 (vader/moeder) 

Achternaam  ______________________________   _____________________________________  

Voorletter(s) ______________________________   _____________________________________  

Geboortedatum ___________________________   _____________________________________  

Geboorteplaats  ___________________________  ______________________________________ 

Geboorteland _____________________________   _____________________________________  

Nationaliteit  ______________________________   _____________________________________  

Telefoon mobiel ___________________________  ______________________________________ 

Burgerlijke staat ___________________________   _____________________________________  

Beroep  ______________________________   _____________________________________  

Hoogst genoten opleiding:____________________  ______________________________________ 

Diploma            □ ja/ □ nee                                                 Diploma           □ ja/ □ nee   

Werkzaam bij _____________________________  ____________________________________ 

Telefoon (werk) ___________________________   _____________________________________  

 
 

Adres  ______________________________   _____________________________________  

Postcode  ______________________________   _____________________________________  

Woonplaats  ______________________________   _____________________________________  

Telefoon thuis _______________ geheim □ Ja / □ Nee  _______________________ geheim □ Ja / □ Nee 

E-mail  _________________ @ __________   _______________________ @ ___________   

Gezindte  ______________________________   _____________________________________  

Extra telefoonnummer (bij calamiteiten): _____________ van ________________________________ 

(zoals opa/oma/buren) 

Aantal kinderen in het gezin _________  plaats van kind in gezin _________ 

Vluchtelingenstatus  □ Ja / □ Nee □ In behandeling       □ Ja / □ Nee □ In behandeling 

Opleidingscategorie weging □ basisonderwijs, of (v)so-zmlk                          □ basisonderwijs, of (v)so-zmlk 

                                             □ lbo/vbo of vmbo bbl/kb                                    □ lbo/vbo of vmbo bbl/kb 

                                             □ overig vo en hoger                                          □ overig vo en hoger       

 
                                              

 

 

 

Ondertekening  

 
Datum  Plaats 

 _______________________________________________________   ______________________________________________  

 

Handtekening verzorger 1  Naam in blokletters 

 

 

 _________________________________________________   _________________________________________  
 

Handtekening verzorger 2  Naam in blokletters 

 

 

 _________________________________________________   _________________________________________  
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 Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

 
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van onze leerlingen-
administratie,dat op zijn kind betrekking heeft. 
2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de 
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent 
de school en het onderwijs te ontvangen. 

 Ik geef hierbij  □wel / □geen toestemming om de adresgegevens van mijn kind op te nemen in een 

adressenlijst die onder groepsgenootjes wordt verspreid. 

 Ik geef hierbij □wel / □geen toestemming foto’s van mijn kind te publiceren op de website van de 

school. 
 
 

 Overige bijzonderheden: 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________  
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Naam leerling:__________________________ 
 
 
 
Intentieverklaring 
Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn partners in de opvoeding. Wij zijn samen 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. 
 
 
De ouders/verzorgers zullen zich inspannen om: 

- hun kind verzorgd en op tijd naar school te laten gaan 
- afwezigheid tijdig en met uitleg door te geven aan de leerkracht 
- de school/leerkracht te informeren over bijzonderheden die het functioneren van het 

kind negatief of positief kunnen beïnvloeden 
- kennis te nemen van de informatie die school aan hen verstrekt en, wanneer daarom 

gevraagd, hierop een reactie te geven 
- de werkstukken van hun kind te bekijken 
- de rapporten van het kind te lezen en getekend terug te geven 
- de ouderavonden te bezoeken 
- erop toe zien dat hun kind de opdrachten van de school uitvoert 
- actief deel te nemen aan bepaalde activiteiten 
- de schoolregels te ondersteunen door onder andere: respectvol met elkaar om te 

gaan, een open en eerlijke communicatie te onderhouden en te letten op taalgebruik 
 
De school zal zich inspannen om: 

- uw kind een veilige en plezierige omgeving te bieden 
- een verantwoord, ononderbroken leerproces te bieden, met aandacht voor 

verstandelijke, interculturele, sociale en emotionele ontwikkeling 
- een goede en heldere communicatie tot stand te brengen 
- de leerkracht zal u goed en tijdig informeren over algemene schoolzaken en over de 

vorderingen en ontwikkeling van uw kind 
- bijzonderheden m.b.t. uw kind tijdig met u te bespreken en in overleg afspraken te 

maken over de noodzakelijke maatregelen 
- ervoor te zorgen dat de schoolregels duidelijk zijn en erop toe te zien, dat ze worden 

nageleefd. 
 
Team de Maten 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening ouders/verzorgers 
 
 
 
_____________ ______________ 
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