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Aanmeldformulier 
Gegevens leerling 

Achternaam  

Doop- en/of voornamen voluit  

Roepnaam  

Geslacht Jongen / meisje 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

Voertaal  

Godsdienst  

Burgerservicenummer  

Naam huidige school /Adres huidige school  

Naam huidige docent en telefoonnummer   

Groep schooljaar 2017-2018  

Is er een jaar versneld? Nee / ja (groep  _  is overgeslagen) 

Beoogde instroomdatum  
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Afdeling Basisschool Kronenburgh 

International Learners Ja / nee 

Beter tot je recht Ja / nee 

Meer- en hoogbegaafd Ja / nee 

Verdiepingsjaar Ja / nee 

School en thuis Ja / nee 

Leerdag Ja / nee 

 

Gegevens ouder / verzorger 1 (is tevens tenaamstelling bij schriftelijke communicatie) 

Naam (voorletters en achternaam) Dhr. / mw. 

Straat en huisnummer  

Postcode plaatsnaam  

Telefoonnummer thuis (geheim j/n?)  

Telefoonnummer werk  

E-mailadres thuis  

E-mailadres werk  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit / voertaal  

Hoogst genoten opleiding / diploma J / N 

Beroep  

Burgerlijke staat  

Vluchtelingenstatus J / N 

Relatie tov aangemelde leerling (bijv. vader)  
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Gegevens ouder / verzorger 2 

Naam (voorletters en achternaam) Dhr. / mw. 

Straat en huisnummer  

Postcode plaatsnaam  

Telefoonnummer thuis (geheim j/n?)  

Telefoonnummer werk  

E-mailadres thuis  

E-mailadres werk  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit / voertaal  

Hoogst genoten opleiding / diploma J / N 

Beroep  

Burgerlijke staat  

Vluchtelingenstatus J / N 

Relatie tov aangemelde leerling (bijv. moeder)  

 
Samenstelling gezin 

Voornaam en geboortejaar 1e kind  

Voornaam en geboortejaar 2e kind  

Voornaam en geboortejaar 3e kind  

Voornaam en geboortejaar 4e kind  

 
Zorg 

Naam huisarts  

Telefoonnummer huisarts  

Naam tandarts  

Telefoonnummer tandarts  

medicijngebruik Nee / ja zie onderstaande toelichting 
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BSO (Buitenschoolse opvang) 

Naam BSO (eventueel locatie vermelden)  

Maandag Ja / nee 

Dinsdag Ja / nee 

Woensdag Ja / nee 

Donderdag Ja / nee 

Vrijdag Ja / nee 

 
Nooodnummers 

Naam / wie (bijvoorbeeld opa): Nummer: 

Naam / wie (bijvoorbeeld opa): Nummer: 

Naam / wie (bijvoorbeeld opa): Nummer: 
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Ondergetekenden verklaren dat: 
□ zij akkoord gaan met visie en werkwijze zoals beschreven in schoolplan en schoolgids; 
□ gegevens naar juistheid zijn ingevuld en aangereikt; 
□ zij akkoord gaan met de vermelding contactgegevens (adres, telefoonnummer, email, 
pasfoto) op de klassenlijst zodat ouders en kinderen elkaar kunnen vinden ook buiten 
school 
□ zo nodig externe hulp zal inschakelen wanneer dit voor een goede ontwikkeling van de 
leerling noodzakelijk wordt geacht; 
□ zij akkoord gaan met de extra ‘ouderbijdrage’ die hoort bij de afdeling waar de leerling 
voor wordt aangemeld en de jaarlijkse indexering. 
 
>>>Bovenstaande aanvinken indien akkoord 
 
 
 
 
Verzorger 1 Verzorger 2 
Handtekening 
 
 
 
 
 

Handtekening 

Plaats Plaats 
Datum 
 
 
 
Let op:  
ook alle pagina’s van paraaf voorzien 

Datum 
 
 
 
Let op:  
ook alle pagina’s van paraaf voorzien 
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Bijlagen 
 
Om tot een inschrijving te komen zal ons dossier de volgende bescheidene moeten bevatten: 
 
□ Aanmeldformulier Basisschool Kronenburgh 
 
□ Intakeformulier Basisschool Kronenburgh 
 
□ Orthopedagogische / Psychologische rapportage 

□ bij leerprogramma 'meer- en hoogbegaafdheid' IQ-test noodzakelijk en eventueel 
voorgestelde behandelingsplan 
 
□ bij leerprogramma 'meer tot je recht' indien beschikbaar, vastgestelde 
leerproblemen en eventueel voorgestelde behandelingsplan  

 
□ Onderwijskundig rapport huidige basisschool en overzicht behaalde schoolresultaten (bij 
voorkeur inclusief Cito)  
 
□ Pasfoto leerling 
 
□ Kopie identiteit leerling 
 
□ Kopie identiteit vader 
 
□ Kopie identiteit moeder 
 
□ Aanvullende informatie: 


