
 
 

Personalia leerling 
Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

BSN                              (ivm noodzakelijke gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs) 

Land van herkomst (indien anders dan Nederland)       

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       ____________________ _____ 

Telefoonnummer      _____ ____________________ 

Naam + plaats vorige school * _      ______☐ n.v.t.  

Heeft u de vorige school* toestemming gegeven voor gegevensoverdracht ☐ ja  ☐ nee ☐ n.v.t. 
(* School of peuterspeelzaal of kinderopvang) 
 
Noodnummers 
Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t. 

 
Personalia ouder/voogd 1  

 
Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Geslacht                     _________                                              ☐ Man  ☐ Vrouw 

Geboorteland                              



 
 
Telefoon ___________________________      __             ______(bij voorkeur 06-nummer)                   

E-mail             

Relatie tot kind             

Ouderlijk gezag (of bij voogd wettelijk gezag)                                                                     ☐ Nee ☐ Ja                     

 
Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats                                                                  

 
Personalia ouder/voogd 2  

 
Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Geslacht                     _________                                              ☐ Man  ☐ Vrouw 

Geboorteland                              

Telefoon ___________________________      __             ______(bij voorkeur 06-nummer)                   

E-mail             

Relatie tot kind             

Ouderlijk gezag (of bij voogd wettelijk gezag)                                                                     ☐ Nee ☐ Ja   
 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats                                                                  

 

  



 
 

Aanvullende opmerkingen (facultatief) 

Als er bijzonderheden zijn waarvan u vindt dat de school dat deze moet weten, dan kunt u dit 

hieronder invullen. Te denken valt aan bijzonderheden op gebied van bijvoorbeeld gezondheid, 

zindelijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, de thuissituatie etc. Kortom, alles wat de school zou 

moeten weten om goed voor uw kind te kunnen zorgen. Als u het prettiger vindt om dit mondeling te 

bespreken met de school dan kan dat natuurlijk ook. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Verklaring school  
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. U heeft als ouder met 
ouderlijk gezag (of als voogd met wettelijk gezag) recht op inzage van administratieve gegevens en 
correctie van onjuiste gegevens van het kind en/of uzelf.  

 

 

Ondertekening  
Ouder/Voogd 1        Ouder/Voogd 2      
Naam        Naam                       

Datum       Datum           

                  

Handtekening       Handtekening  


