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Aanmeldformulier 
Binnen 6 weken na deze aanmelding ontvangt u bericht van ons of de aanmelding omgezet kan worden in een 
definitieve inschrijving. 
 

Personalia leerling 
 
Achternaam  :_____________________________________________________________ 
 
Voorna(a)m(en)  :_____________________________________________________________ 
 
Roepnaam  :_____________________________________________________________ 
 
Geslacht  : man / vrouw **  
  
Adres + huisnummer :_____________________________________________________________ 
 
Postcode  :_____________________      Woonplaats  :_________________________ 
 
Geboortedatum  :______ - ______ - ______ Geboorteplaats:_______________________ 
 
BSN***   :_____________________________________________________________ 
 
Geboorteland  :_____________________ Nationaliteit    :________________________ 
 
*Land van herkomst :_____________________ *Datum in NL :________________________ 
 
Huisarts  :_____________________  Telefoon         :________________________ 
 
Heeft u al een       Heeft u  
kennismakings-      interesse in de 
gesprek gehad?  : Ja / Nee**                          Voorschool?  : Ja / Nee**  
 
Gewenste startdatum basisschool: _____________________________________________________ 
 
 
Gezinssamenstelling: 
   :_____________________________________________________________ 
 
   :_____________________________________________________________ 
 
   :_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
* Indien van toepassing       ** Doorhalen wat niet van toepassing is      *** Graag kopie van bewijs BSN bijvoegen 

In te vullen door de school: 
 
Leerling nummer: 
Startdatum basisschool: 
In groep: 
Evt. startdatum voorschool: 
Ontvangen op: 
Ingeschreven: ja/nee 
Inschrijfbevestiging gestuurd: ja / nee 
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*Schoolgegevens Leerling 
 
Naam Voorschool / 
kinderdagverblijf 
die leerling bezocht  : ___________________________________________________________ 
 
 
VVE deelname   : Ja / Nee**  
 
O Hierbij verlenen de ouders/verzorgers toestemming voor het opvragen van leerlinggegevens bij de 
Voorschool / kinderdagverblijf. 
 
Afkomstig van andere basisschool:  
 
Naam school herkomst  : ___________________________________________________________ 
 
Plaats school herkomst  : ___________________________________________________________ 
 
Groepen doorlopen op  
vorige school  :___________________________________________________________ 
 
Huidige groep  :______________  Volgt onderwijs sinds: __________________________ 
 
O Hierbij verlenen de ouders/verzorgers toestemming voor het opvragen van leerlinggegevens bij de    
    huidige school. 
 

*Medische gegevens  
 
Allergieën  :_____________________________________________________________ 
 
Verboden producten :_____________________________________________________________ 
 
Medicatie  :_____________________________________________________________ 
 
Diagnose  :_____________________________________________________________ 
 
Overige medische info :_____________________________________________________________ 
 
 

Aanvullende gegevens  
 
Komt er dyslexie 
voor in de familie :_____________________________________________________________ 
 
Zwemdiploma’s  :Ja / Nee **                         Namelijk         :_________________________ 
 
Overige bijzonderheden:_____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
 
    
VERKLARING SCHOOL 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend gebruikt worden voor school gerelateerde doeleinden. Wij 
houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG d.d. 25-5-2018) Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van 
administratieve gegevens van het kind. 
 
* Indien van toepassing       ** Doorhalen wat niet van toepassing is       
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Gegevens ouders/verzorgers 

 
 deze pagina altijd volledig invullen, ook als u meerdere kinderen inschrijft op school  

 
Verzorger  1 ( M / V )   Verzorger  2 ( M / V ) 

 
Achternaam  :__________________________ ___________________________ 
(moeder : ook meisjesnaam invullen a.u.b.) 
 
Voorvoegsel  :__________________________ ___________________________ 
 
Roepnaam  :__________________________ ___________________________ 
 
Voorletter(s)  :__________________________ ___________________________ 
 
Geboorteland  :__________________________ ___________________________ 
 
Nationaliteit  :__________________________ ___________________________ 
 
Beroep   :__________________________ ___________________________ 
 
Telefoon  :_______________Geheim J / N** _______________ Geheim J / N** 
 
Mobiel     :_______________Geheim J / N** _______________ Geheim J / N** 
 
Telefoon werk  :_______________Geheim J / N** _______________ Geheim J / N** 
 
Adres   :__________________________ ___________________________ 
 
Postcode  :__________________________ ___________________________ 
 
Woonplaats  :__________________________ ___________________________ 
 
Gemeente  :__________________________ ___________________________ 
 
Land   :__________________________ ___________________________ 
 
Relatie tot kind  :__________________________ ___________________________ 
 
Wettelijk gezag  : Ja/Nee**                                       Ja/Nee**   
 
*Thuistalen  :__________________________ ___________________________ 
 
E-mail   :__________________________ ___________________________ 
 
 
Eén - oudergezin : ja / nee**  
   
 
Overige bijzonderheden:__________________________________________________________ 
    

 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
  
 
 

  
* Indien van toepassing       ** Doorhalen wat niet van toepassing is       
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Indien verzorgers niet bereikbaar zijn  
 
Naam noodadres 1 :_____________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer :____________________ 
 
Relatie tot kind   :____________________  
 
Naam noodadres 2 :_____________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer :____________________ 
 
Relatie tot kind   :____________________ 
 
 

Overige 
 
Ouderbijdrage: 
De ouderbijdrage voor uw kind op de basisschool* bedraagt € 50,- per jaar. Deze ouderbijdrage  
omvat de schoolreis en de activiteiten die niet door de overheid gesubsidieerd worden. De 
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, met de mogelijkheid tot gedeeltelijke betaling. U krijgt hiervoor 
een verzoek tot betaling namens de Oudervereniging van de Pionier aan het begin van het schooljaar. 
* Deze ouderbijdrage is pas van toepassing wanneer uw kind naar groep 1 gaat. 

 
AVG: 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming in het ouderportaal van Social Schools zodra 
uw kind op school start. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om 
eerder gegeven instemming in te trekken. Natuurlijk blijven wij zorgvuldig met plaatsing van foto’s 
omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 
 
Verklaring: 
- In de schoolgids, die u kunt downloaden van onze website, staan alle geldende afspraken en regels                                
aangaande het schoolbeleid. D.m.v. inschrijving accepteert u het schoolbeleid van de Pionier.  
- De Pionier geeft geen toestemming om onder schooltijd een externe hulpverlener te bezoeken, tenzij   
dit op medische indicatie gebeurt. 
 
 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat _____________________________________________  
niet ingeschreven  staat op een andere school en dat de vermelde gegevens op dit inschrijfformulier  
juist en volledig zijn. 
 
 

Ondertekening : Verzorger 1    Verzorger 2 

        
Datum   : __________________________ ___________________________ 
 
Naam   :__________________________ ___________________________ 
 
 
Handtekening   :__________________________ __________________________ 
 
 

* Indien van toepassing       ** Doorhalen wat niet van toepassing is       
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