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AANMELDINGSFORMULIER 
 

door de school in te vullen: 

inschrijfdatum:  

leerlinggewicht:  openbare basisschool ‘De Regenboog’ 

wordt geplaatst in: leerjaar:  groep:  Burg. Hoftijzerplein 10, 4031 KV Ingen 

                  

 

 1. GEGEVENS KIND 
  

achternaam:   geboortedatum:  

roepnaam:   geboorteplaats:  

voornamen (voluit):   geboorteland:  

geslacht: jongen / meisje  nationaliteit:  

adres:   burgerservicenummer:  

postcode/woonplaats:            (gelieve kopie bij te voegen!) 

nr. vaste telefoon thuis:   godsdienst / gezindte:      

 

 

 2. GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS 
 
 ouder / verzorger 1:  ouder / verzorger 2: 

relatie tot het kind: 0  vader               0  anders, nl.: 
0  moeder        

 0  vader                0  anders, nl.: 
0  moeder        

achternaam:    

voorletters:    

geboortedatum:    

geboorteplaats:    

geboorteland:    

nationaliteit:    

godsdienst / kerkelijk gezindte:    

burgerlijke staat:     

nummer mobiele telefoon:    

e-mailadres:    

beroep:    

hoogst gevolgde opleiding/onderwijssoort:    

diploma behaald ? Ja  /  Nee  Ja  /  Nee 

Zo ja: In welk jaar werd dit diploma behaald ?      

 Aan welke school / onderwijsinstelling ?    

 In welke plaats en in welk land ?    

Zo nee: Aantal hele schooljaren dat deze 
opleiding / dit onderwijs gevolgd werd:  

   

 
Onderstaande gegevens invullen voor zover die afwijken van de gegevens van het kind: 

 adres:    

 postcode / woonplaats:    
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 3. GEZINSGEGEVENS 
 
3.1.  Is er sprake van een situatie dat de ouders van het kind gescheiden zijn ?   Ja  /  Nee 

         Antwoord ‘Nee’:  Sla onderstaande vragen onder a, b en c over en ga door naar vraag 3.2. 
 Antwoord ‘Ja’:  Ga verder met de onderstaande vragen: 

  a)    Bij wie woont het kind ? 

   0   bij ouder / verzorger 1 
   0   bij ouder / verzorger 2 
   0   wisselend bij de beide ouders/verzorgers, nl. _________________________________________________________ 
   0   anders, nl. ____________________________________________________________________________________ 

   Eventuele toelichting over de woonsituatie van het kind: ______________________________________________________ 
             
 b) Bij wie berust het ouderlijk gezag ? 
   0   ouder / verzorger 1  Attentie: 
   0   ouder / verzorger 2 Gelieve een kopie van de gerechtelijke uitspraak, waarin is vastgelegd hoe het  
   0   gedeeld ouderlijk gezag ouderlijk gezag is geregeld, samen met dit aanmeldingsformulier in te leveren. 
                 
 c)  Waar moeten we de brieven, mails, informatie e.d. van onze school naar toe sturen ?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

  0   woonadres kind  
  0   e-mail- of eventueel woonadres ouder/verzorger 1 
  0   e-mail- of eventueel woonadres ouder/verzorger 2 
  0  overige, nl. _______________________________  
 
3.2.  Andere kinderen in het gezin: 

  naam: j / m geb. datum:   

 1.    _______________________ ____ _____________ Eventuele toelichting: 

 2. _______________________ ____ _____________ 

 3.    _______________________ ____ _____________ 

 4. _______________________ ____ _____________ 

 
3.3. Welke van de onderstaande situaties is voor het aangemelde kind van toepassing ?  
 (rondje aankruisen en bij * doorstrepen wat niet van toepassing is)  

 0 Het kind verblijft in een internaat/pleeggezin * (indien van toepassing: de naam/contactgegevens van de voogd vermelden) 

 0 Het kind is geadopteerd.  
 0 De vader/moeder/beide ouders * oefent/oefenen* het schippersbedrijf uit of heeft/hebben* dit uitgeoefend.  
 0 De ouders van het kind leiden een trekkend bestaan (woonwagenbewoners, zigeuners). 
 0 Vader/moeder/beide ouders* heeft/hebben* een niet-Nederlandse achtergrond, nl.______________________ 
 0 Vader/moeder/beide ouders* heeft/hebben* een Molukse achtergrond. 
 0 Vader/moeder/beide ouders* heeft/hebben* een Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse* achtergrond.  
 0 Vader/moeder/beide ouders* is/zijn* asielzoeker (nog geen vluchtelingstatus).  
 0 Vader / moeder / beide ouders * heeft / hebben de vluchtelingstatus.  
 0 Geen van de bovenstaande situaties is van toepassing.              

 Eventuele toelichting: _______________________________________________________________________________________ 
 
3.4.  Bij kinderen van ouders die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen:               

 a)  datum binnenkomst Nederland: ________________       b) eerste opvang-/woonplaats: _____________________________ 

        Gelieve kopie van de beschikking waarop de datum binnenkomst in Nederland staat vermeld bijvoegen! 
 
3.5.  Welke taal wordt thuis gesproken ? ________________________________________________________ 
 
3.6.  Waar / wie kunnen we bellen als er een dringende situatie is en de ouders niet bereikbaar zijn? 

  naam: telefoonnummer(s): relatie tot het kind: 

 1. ____________________________________ ___________________________________ ________________________ 

 2. ____________________________________ ___________________________________ ________________________ 
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 4. GEGEVENS VOORSCHOOLSE PERIODE  (let op: alleen voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden) 
 
4.1.  Bezoekt / bezocht het kind een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf ?    Ja  /  Nee  
 
4.2.  Zo ja, dan de volgende gegevens vermelden: 

 naam instelling:   vanaf welke leeftijd ?  

 adres:   hoeveel dagdelen per week ?  

 postcode / plaats:     

 telefoon:     

 
4.3.  Eventuele toelichting: 

        _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 5. GEGEVENS VORIGE SCHOOL (let op: alleen voor kinderen die 4 jaar of ouder zijn) 
 
5.1.  Was het kind in de afgelopen 6 maanden bij een andere school ingeschreven ?   Ja / Nee 
 
5.2.  Zo ja, gelieve de volgende gegevens in te vullen: 

 naam school:      onderwijs sinds:  

 adres:      datum laatste schooldag:     

 postcode/plaats:    laatst gevolgde groep en/of leerjaar:  

 telefoon:       

 
Attentie:  Voordat het kind definitief als leerling van onze school kan worden ingeschreven dient u een uitschrijfverklaring van  
 de vorige school bij ons af te geven. Deze verklaring kunt u bij de directie of administratie van de vorige school vragen. 

 
5.3.  Wat is de reden van de schoolwisseling ?   ______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 6. GEGEVENS ARTSEN 
 
Wanneer een kind in school ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval en een arts moet geraadpleegd worden, proberen we uiteraard 
eerst de ouders te bereiken. Als de ouders dan niet bereikbaar zijn, proberen we vervolgens de eigen huisarts of  tandarts te bereiken. 
Gelieve daarom a.u.b. onderstaande gegevens in te vullen: 
 
   huisarts:  tandarts:   

 naam:       

 adres:       

 postcode/plaats:       

 telefoon:       
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 7. ONDERTEKENING EN TOESTEMMINGSVERKLARING OUDERS / VERZORGERS 
 
De ouders/verzorgers verklaren dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.  
Tevens gaan zij akkoord dat de ingevulde opleidingsgegevens (onder 2.) zo mogelijk worden gecontroleerd.  
 
Verder geven de ouders / verzorgers toestemming aan de openbare basisschool ‘De Regenboog’ te Ingen om: 

- gegevens op te vragen bij de vorige school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of andere instanties; 
- bij eventuele ongevallen medische hulp voor hun kind in te schakelen; 
- video-opnames te maken in de groep in het kader van onderwijskundige doeleinden; 
- foto’s van hun kind te plaatsen op te hangen in school en/of te plaatsen op de website van de school; 
- adres- en telefoongegevens van het kind te vermelden op de leerlingenlijst (per groep), die onder de ouders van de groep 

verspreid wordt.   
 

  ouder / verzorger 1:  ouder / verzorger 2: 

 plaats:    

 datum:    

 naam:     

 handtekening:    

 
 

 

Attentie: 

 De ouders dienen een kopie van het document ‘Kennisgeving Burgerservicenummer’, dat door de Belastingdienst aan de ouders wordt 
verstrekt samen met dit aanmeldingsformulier in te leveren. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van het kind mag ook (hierop 
staat ook het burger-servicenummer). 
 

 Als het gaat om een kind dat uit het buitenland in Nederland is komen wonen, dan gelieve een officieel document bij te voegen waarop de 
datum binnenkomst in Nederland staat vermeld.     
 

 Het definitieve besluit over de toelating en inschrijving van een kind als leerling van onze school wordt genomen ná het intakegesprek met 
 de ouders. De ouders worden zo spoedig mogelijk na het intakegesprek hierover geïnformeerd. 
 

 Als er ná de aanmelding bepaalde gegevens betreffende het kind veranderen (bv. adres, telefoon, gezinssituatie), dan dienen ouders dit zo 
spoedig mogelijk aan de school door te geven, zodat wij steeds over de juiste en actuele gegevens van uw kind beschikken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


