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ALGEMEEN  

Achternaam:____________________________________________________________ 
Voornamen:_____________________________________________________________                 
Roepnaam: __________________________ Geslacht: m/v                                                          
Geboortedatum: ______________________Geboorteplaats:_______________________      
Geboorteland: ________________________Nationaliteit:_________________________ 
Burgerservicenummer:________________   ___                            
In Nederland sinds: _______________________  
Land van herkomst vader: ______________ Moeder: ______________________________ 
Deelname VVE: ja/nee                                       VVE programma ________________________  
Naam vorige school: __________________________  
Plaats vorige school: ___________________Volgt onderwijs sinds: ____________________  
Datum aanmelding ____________________ Datum plaatsing _____________ groep: _____  
 
MEDISCH  
 
Naam huisarts: ____________________________  
Adres: ________________________________ Tel.nummer: _________________  
Ziektekostenmaatschappij: _______________ Polisnummer: _________________  
Gebruikt medicijnen: ja/nee (indien ja, vul het medicijnprotocol in)  
Is allergisch voor: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
Mag beslist geen: ______________________________________________________  
Medische gegevens (denk aan ogen, oren, 
beperkingen):__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Bijzonderheden ontwikkeling vanaf zwangerschap:_____________________________ 
______________________________________________________________________         
 
GEZIN  
 
Aantal kinderen in gezin: _____ plaats in het gezin: 1 2 3 4  
opmerkingen: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
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OUDERGEGEVENS  
 
Verzorger 1  
Achternaam: ____________________________ Voorletters: __________________________ 
Geslacht: m/v        Relatie tot kind vader / moeder  
Geb.datum: __________________________        Geb. plaats: ________________________  
Beroep: ____________________________           Opleiding/diploma: __________________  
Diploma behaald: ja/nee                                            Jaar diploma behaald: ________________  
Indien geen diploma behaald aantal jaren onderwijs ____________________  
Werkzaam bij bedrijf ___________________        Telefoon werk: ______________________ 
Burgerlijke staat: ______________________         Mobiel nummer: ____________________ 
Woonadres straat + huisnummer: ______________________________________________  
Postcode + plaats: ________________________________________________  
Telefoon thuis: ________________________        Geheim ja/nee  
Emailadres: ______________________________________________________  
Opleidingscategorie: o basisonderwijs of (V)SO-zmlk /  

            o vmbo pro of bbl-kb  
            o overige VO  

 
Verzorger 2  
Achternaam: ____________________________ Voorletters: __________________________ 
Geslacht: m/v        Relatie tot kind vader / moeder  
Geb.datum: __________________________        Geb. plaats: ________________________  
Beroep: ____________________________           Opleiding/diploma: __________________  
Diploma behaald: ja/nee                                            Jaar diploma behaald: ________________  
Indien geen diploma behaald aantal jaren onderwijs ____________________  
Werkzaam bij bedrijf ___________________        Telefoon werk: ______________________ 
Burgerlijke staat: ______________________         Mobiel nummer: ____________________ 
Woonadres straat + huisnummer: ______________________________________________  
Postcode + plaats: ________________________________________________  
Telefoon thuis: ________________________        Geheim ja/nee  
Emailadres: ______________________________________________________  
Opleidingscategorie: o basisonderwijs of (V)SO-zmlk /  

            o vmbo pro of bbl-kb  
            o overige VO  

 
Ondertekening  
naar waarheid ingevuld 
Hierbij verklaar ik  
o dat mijn kind niet is ingeschreven op een andere school of is aangemeld voor onderzoek  
o akkoord te gaan met alle (schriftelijke) informatie over deze school  
o toestemming te hebben verleend tot het plaatsen van foto’s op de schoolwebsite, schoolgids en/of 
media  
naam verzorger 1 ____________________ naam verzorger 2 ___________________  
handtekening            handtekening 


