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christelijk basisonderwijs

A Gen. H. Smithlaan 9 
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E acaciahof@onzewijs.nl 
 

Aanmeldformulier  
 

De ouder(s)/verzorger(s) van  …………………………………………………… 
vragen toelating tot basisschool Acaciahof locatie Gen. Hakewill Smithlaan 
 
Toelichting 
Met het invullen van dit aanmeldformulier doet u een verzoek aan onze school 
om uw kind te plaatsen.  U ontvangt binnen 10 weken bericht of uw kind 
definitief ingeschreven wordt.  
 

Invuldatum  ………………………………. 
Ontvangstdatum  ………………………………. (In te vullen door de school) 
 
Gegevens leerling 
Achternaam  ………………………………………………………………………………………… 
Voorvoegsels  ………………………………………………………………………………………… 
Roepnaam  ………………………………………………………………………………………… 
Voornamen   …………………………………………………………………………………………  
Geboortedatum ………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam + nr.  ………………………………………………………………………………………… 
Postcode  ………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats   ………………………………………………………………………………………… 
 

Geslacht   man / vrouw* 
Nationaliteit 1  ………………………………………………………………………………………… 
Nationaliteit 2  ………………………………………………………………………………………… 
Godsdienst:   ………………………………………………………………………………………… 
 
Extra gegevens 
Geboorteland leerling  ………………………………………………………………………………………… 
Geboorteplaats leerling ………………………………………………………………………………………… 
In Nederland sinds   ………………………………………………………………………………………… 
BSN-nummer   ………………………………………………………………………………………… 
 

§ Alle scholen moeten bij inschrijving beschikken over het burgerservicenummer (BSN) van de 
ingeschreven kinderen. Indien u een dergelijk document niet heeft, kunt u ook gebruik maken van 
een kopie van de eigen identiteitskaart van uw kind, een kopie van het eigen paspoort van uw 
kind, een uittreksel van het bevolkingsregister waar het BSN van uw kind op vermeld staat of een 
kopie van de zorgpas of zorgpolis waar het BSN van uw kind op vermeld staat.  

§ Na inschrijving zullen wij deze gegevens vernietigen. Ze worden niet opgeslagen in ons 
administratief systeem. 

 

Gelieve een foto van 
uw kind mee te sturen 
met deze aanmelding 
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Medische gegevens (zie ook bijlage 2) 
Huisarts: ……………………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………………  
Tandarts: ……………………………………………………………… Telefoonnummer: ……………………………………… 
WA-verzekering   ja/nee* 
Medicijngebruik  ja/nee* 
Diagnose/ belangrijke medische gegevens: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Verdere bijzonderheden 
Bekend bij kind, gezin of familie:      

§ Leesproblemen/ dyslexie     ja/ nee / onbekend* 
§ Rekenproblemen/ dyscalculie     ja/ nee / onbekend* 
§ Andere leerstoornissen      ja/ nee / onbekend* 
§ Gedrag        ja/ nee / onbekend* 
§ Ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid   ja/ nee / onbekend* 
§ Logopedie       ja/ nee / onbekend* 
§ Motorische stoornis      ja/ nee / onbekend* 
§ Allergieën       ja/ nee / onbekend* 
§ Heeft uw kind een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? ja/ nee / onbekend* 
§ Aanvullende gegevens/toelichting 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gegevens VVE/schoolgegevens 
Peuterspeelzaal  ja /nee*  Toestemming om gegevens op te vragen: ja/ nee* 
Naam peuterspeelzaal  ……………………………………………………………………………… 
Kinderdagverblijf  ja /nee*  Toestemming om gegevens op te vragen: ja/ nee* 
Naam peuterspeelzaal ……………………………………………………………………………… 
 

Indien uw kind van een andere basisschool komt 
Naam school  ………………………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam + nr. .………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode  ………………………………………………………………………………………………………… 
Plaatsnaam  ………………………………………………………………………………………………………… 
Naam directeur  ………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon  ………………………………………………………………………………………………………… 
Email   ………………………………………………………………………………………………………… 
Zit nu in groep   ………………………………………………………………………………………………………… 
Gewenste startdatum op onze school ……………………………………………………………………………… 
Uitschrijfdatum vorige school  ……………………………………………………………………………… 
Reden van wisseling school  ……………………………………………………………………………… 
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Gezinssamenstelling 
Broertjes/ zusjes   

§ Naam   ………………………………………………………. Geslacht  man/vrouw* 
Geboortedatum ………………………………………………………. 

§ Naam   ………………………………………………………. Geslacht  man/vrouw* 
Geboortedatum ………………………………………………………. 

§ Naam   ………………………………………………………. Geslacht  man/vrouw* 
Geboortedatum ………………………………………………………. 

§ Naam   ………………………………………………………. Geslacht  man/vrouw* 
Geboortedatum ………………………………………………………. 
   

Ouders/verzorgers zijn *gehuwd/ samenwonend/ gescheiden/ eenoudergezin /co-ouderschap/ hertrouwd 
 

Voor gescheiden ouders 
Leerling woont bij  Vader/moeder/beiden/anders*  ………………………………………………………………….. 
Ouderlijk gezag  Vader/moeder/beiden/anders*  ………………………………………………………………….. 
Kind(eren) erkend door partner ouder  Ja/ nee* 
Is er een bezoekregeling van toepassing Ja/ nee* 
Naam gezinsvoogd (indien van toepassing) ………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens ouder/verzorger 1 (Zie ook bijlage 1)  
(Bij gelijke gegevens als ingevuld bij het kind, hoeft u dit niet in te vullen 
Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tussenvoegsel ……………………….……………..   Voorletters ………………… 
Straat + nr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode ………………………………………………………………… 
Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon nr. 1  …………………………………………..  Geheim: Ja/ Nee* 
Telefoon nr. 2 …………………………………………..   Geheim: Ja/ Nee* 
E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboorteland  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nationaliteit 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationaliteit 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
In Nederland sinds …………………………………………………………………………………………………………….. 
Burgerlijke staat  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Geloof    ……………………………………………………………………………………………………………… 
Thuistaal  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Huidig beroep  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Naam hoogst genoten onderwijs ……………………………………………………………………………………………… 
Diploma    Nee/ Ja* Diploma behaald in het jaar ………………………………… 
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Indien nee, noteer het aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding …………………………….. 
Naam v.d. school  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats + land   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gegevens ouder/verzorger 2  
(Bij gelijke gegevens als ingevuld bij het kind, hoeft u dit niet in te vullen 
(Bij gelijke gegevens als ingevuld bij het kind, hoeft u dit niet in te vullen 
Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tussenvoegsel ……………………….……………..   Voorletters ………………… 
Straat + nr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode ………………………………………………………………… 
Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon nr. 1  …………………………………………..  Geheim: Ja/ Nee* 
Telefoon nr. 2 …………………………………………..   Geheim: Ja/ Nee* 
E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboorteland  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nationaliteit 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationaliteit 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
In Nederland sinds …………………………………………………………………………………………………………….. 
Burgerlijke staat  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Geloof    ……………………………………………………………………………………………………………… 
Thuistaal  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Huidig beroep  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Naam hoogst genoten onderwijs ……………………………………………………………………………………………… 
Diploma    Nee/ Ja* Diploma behaald in het jaar ………………………………… 
Indien nee, noteer het aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding …………………………….. 
Naam v.d. school  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats + land   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Noodnummer derde persoon (als ouders/verzorgers niet te bereiken zijn) 
Relatie tot het kind ………………………………………….. 
Achternaam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Voornaam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Straat + nr. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon nr. 1  …………………………………………..  Geheim: Ja/ Nee* 
Telefoon nr. 2 …………………………………………..   Geheim: Ja/ Nee* 
E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Als bijlagen zijn toegevoegd: 
§ Kopie van een officieel document met het burgerservicenummer (BSN) van het kind, bijv. de 

identiteitskaart  
§ Kopie van identiteitskaart of paspoort van één of van beide ouders 

 
Verklaring  
 
Ouder(s)/ verzorger(s), 
 
� Gaat/ gaan akkoord met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het 
aanleggen van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school. Bij het 
verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Privacywetgeving (AVG); 
� Gaat/ gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd;  
� Gaat/ gaan akkoord met het afnemen van onderzoeken door de interne begeleider, de remedial teacher 
of door individuele hulpverlener(s), waarbij u altijd vooraf wordt geïnformeerd;   
� Geeft/ geven toestemming aan de directie en/of IB-er’s van de school om contact op te nemen met PSZ, 
KDV, vorige basisschool en andere vermelde instanties om inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen 
betreffen alleen die aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te 
kunnen begeleiden bij zijn/ haar ontwikkeling. Deze informatie zal conform de eis in de wet op de privacy 
worden behandeld.  
� Geeft/ geven toestemming voor publicaties van foto’s waarop uw kind staat om in schoolverband te 
gebruiken. Gelieve aan de te kruisen waarvoor u toestemming geeft*: 
 

A. in de schoolgids/ schoolbrochures en schoolkalender 
B. op de website van de school  
C. in de (digitale) nieuwsbrief  

 

� Verklaart/ verklaren dat voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de 
periode 6 maanden voor de datum van de eerste schooldag (deze regel is alleen van toepassing als uw 
kind voor het eerst de basisschool gaat bezoeken); 
� Verklaart/ verklaren dat de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschreven en 
gerespecteerd worden; 
� Verklaart/ verklaren dat de gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.  
 

Gelieve deze ouderverklaring te ondertekenen door beide ouders. Indien er sprake is van co-ouderschap 
moeten beide ouders ondertekenen. In andere gevallen tekent alleen de ouder/ verzorger waar het kind 
woont.  
 
Naam ouder/ verzorger 1 ……………………………………. Datum, plaats ……………………………………. 
Handtekening   …………………………………….  
 
Naam ouder/ verzorger 2 ……………………………………. Datum, plaats ……………………………………. 
Handtekening   ……………………………………. 
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Privacy 
§ De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht 

aan u te stellen.  
§ De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de 

leerlingenadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk 
behandeld. Op onze administratie is de wet op de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent 
onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie 
is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.  

§ U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die 
informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons 
verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.   

 
Toestemming publicatie foto’s en video’s  

§ Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Het is nodig om 
uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed 
mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

§ Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan 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 foto’s en video’s op internet. 

§ Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les 
van een 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 vooraf contact 
met u op.  

§ U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. We vragen u daarvoor zelf contact op te nemen. Als school zullen wij 
u hierop ook bij aanvang van elk schooljaar attenderen. 

 
 
 


