
 

Aanmeldingsformulier 
 

Gegevens over het kind 

Burgerservicenummer (sofi-nummer)1: 

Achternaam: 

Voorvoegsel: 

Voornamen (voluit): 

Roepnaam: 

Geslacht: man/vrouw 

Geboortedatum: In te vullen door de directie: 

Geboorteplaats: Binnen gekomen op: 

Geboorteland:  

Gezindte/godsdienst: Eerste schooldag: 

Gedoopt: ja/nee  

Nationaliteit: Brief/mail verstuurd op: 

  

Adres: Paraaf: 

Postcode:  

Woonplaats: 

Gemeente: 

Telefoonnummer: 

Geheim: ja/nee 

Mobiel nummer: 

E-mail privé: 

 

Bezoek peuterspeelzaal of kinderdagverblijf: ja/nee 

Vanaf: 

Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: 

 

Indien van toepassing: 

Vorige school: 

Telefoon vorige school: 

Huidige groep: 

Groepsverloop: 1-1-2-2-3-3-4-4-5-5-6-6-7-7-8-8 

Onderwijs sinds: 

 

  



 

 

Gegevens over de ouders/verzorgers/voogd 

 

Ouder/verzorger/voogd (1) Ouder/verzorger/voogd (2) 

Achternaam: Achternaam: 

Voorvoegsel: Voorvoegsel: 

Roepnaam: Roepnaam: 

Voorletters:  Voorletters:  

Relatie tot leerling: Relatie tot leerling: 

Geboortedatum: Geboortedatum: 

Geboorteplaats: Geboorteplaats: 

Geboorteland: Geboorteland: 

Beroep: Beroep: 

Werkzaam bij bedrijf: Werkzaam bij bedrijf: 

Telefoonnummer mobiel: Telefoonnummer mobiel: 

Telefoonnummer werk: Telefoonnummer werk: 

Burgerlijke staat: Burgerlijke staat: 

E-mail: E-mail: 

Extra tel. nummer: Extra tel. nummer: 

Relatie van extra nummer tot leerling: Relatie van extra nummer tot leerling: 

Is er sprake van een eenoudergezin?: ja/nee 

Broers/zussen (graag naam en geboortedatum): 

 

Vluchtelingenstatus: ja/nee 

Huisarts:  

Telefoonnummer huisarts: 

 

 

 

 



 

Delen van foto’s en gegevens 

Basisschool De Masten heeft een website: www.kcmeerlaer.nl. en een twitteraccount 

@BSDeMasten. Deze worden verlevendigd met foto’s van activiteiten/kinderen. Hierbij verklaart 

ondergetekende ouders en verzorgers dat foto’s en video’s door Kindcentrum Meerlaer gebruikt 

mogen worden:  

□ in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender;  

□ op de website van de school;  

□ op de interne ouderapp Social Schools;  

□ op het twitter account van KC Meerlaer;  

□ in de klas (verjaardagskalender, etc.).  

 

De oudervereniging en de klassenouders maken graag gebruik van de mailadressen om de 

communicatie te vergemakkelijken. Het gaat dan alleen om communicatie betreffende schoolse 

aangelegenheden.  

 

• Ik heb wel/geen bezwaar tegen het gebruiken van mijn mailadres door de 

oudervereniging en de klassenouders. 

 

Kindcentrum Meerlaer is een samenwerking tussen basisschool De Masten en Kanteel 

kinderopvang (KDV-peuterarrangement- VSO-TSO-BSO). Om een doorgaande lijn te hebben in 

begeleiding van kinderen is het essentieel om alle betrokkenen op de hoogte te stellen. 

 

• Ik heb wel/geen bezwaar tegen het delen van gegevens tussen kinderopvang en school. 

 

  

 

Ruimte voor opmerkingen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.wijkmaliskamp.nl/


 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat 

er mee akkoord dat de gegevens eventueel worden gecontroleerd. 

 

 

 

Ouder/verzorger/voogd (1)      Ouder/verzorger/voogd (2) 

 

Datum------------------------------      Datum---------------------------- 

 

Handtekening----------------------     Handtekening-------------------- 

 

 

 

 

 
1 Toelichting Burgerservicenummer; U bent verplicht een bewijs van het Burgerservicenummer (BSN) in te laten zien door een 

medewerker van basisschool de Masten. Kopieën van bewijzen worden volgens de nieuwe AVG-wetgeving niet meer 

bewaard. U kunt het BSN op een aantal documenten vinden.  

1. Op het paspoort of indentiteitskaart van uw kind; 

2. Op de zorgpas of zorgpolis; 

3. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. 


