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Personalia leerling 
    

Achternaam  
  

Voorna(a)m(en) 
 

Roepnaam 
  

Geslacht ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum 
  

Geboorteplaats 
 

Adres 
  

Postcode 
 

Woonplaats 
  

Geheim adres?  ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer 
  

Mobiel nummer 
 

Telefoonnummer geheim? ☐ Nee ☐ Ja Mobiel geheim?  ☐ Nee ☐ Ja 

BSN* 
  

 
 

Eerste nationaliteit 
  

Tweede nationaliteit ☐ n.v.t. 

Land van herkomst ☐ n.v.t. Datum in Nederland ☐ n.v.t. 
 

* Toelichting Burgerservicenummer (BSN) 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 

burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. 
Let op: bij het inleveren van dit aanmeldformulier, graag het ID-bewijs van uw kind meenemen, zodat wij 
het BSN kunnen verifiëren.  
BSN geverifieerd door ………………………………………………………… op ………………………………………   
(in te vullen door medewerker van BS Het Kleurrijk) 

 

Medische gegevens 

Verzekeringsmaatschappij 

 

Persoonlijk polisnummer 

 

Naam huisarts     Adres 

 

Woonplaats      Telefoonnummer 

 

Medicijnen    ☐ n.v.t.  Allergieën    ☐ n.v.t. 
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Noodnummers (indien we ouders/ verzorgers niet kunnen bereiken. Bijvoorbeeld opa/ oma/ oppas/ ?) 

Naam Telefoonnummer 
 

Naam Telefoonnummer 
 

Naam Telefoonnummer 
 

Naam Telefoonnummer 
 

Gegevens vorig onderwijs (vul in wat van toepassing is) 
 

Naam VVE Programma ☐ n.v.t. 

Naam Peuterspeelzaal ☐ n.v.t. 

Naam Kinderdagverblijf ☐ n.v.t. 

Naam school van herkomst ☐ n.v.t. 

Adres school van herkomst ☐ n.v.t. 

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jjjj) ☐ n.v.t. 

  

Broers en zussen 
 

Naam ☐ Zelfde school 

Naam ☐ Zelfde school 

Naam ☐ Zelfde school 

Naam ☐ Zelfde school 

  

Begeleiding 
 

Is de zorgcoördinator van de voorschoolse voorziening betrokken geweest bij uw kind? 
Ja/nee 

Heeft uw kind ondersteuning gehad bij de ontwikkeling? Bijvoorbeeld door logopedie, 
fysiotherapie, ergotherapie, etc.? 
Zo ja, welke begeleiding. 

Ja/nee 
 

 
Is er een instantie betrokken geweest bij de ontwikkeling van uw kind? 
 

Ja/nee 
Zo ja, welke? 

 
Is aangetoond dat uw kind extra zorg nodig heeft op school? 
 Ja/nee 
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Personalia verzorger 1 

Achternaam 
 

Voorna(a)m(en)  

Voorletters 
 

Aanhef ☐ Mevrouw ☐ Heer 

Relatie tot kind   

Wettelijk verzorger ☐ Nee ☐ Ja 

Geboortedatum   

Geboorteplaats 
  

Geboorteland 
  

Burgerlijke staat   

Beroep   

Werkzaam bij bedrijf 
  

Telefoon werk 
  

Telefoon mobiel   

Telefoon thuis 
  

Telefoon thuis geheim? ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail   

Indien afwijkend adres van leerling 

  

Adres verzorger 1 
  

Adres 
  

Postcode 
  

 
Woonplaats 

  

 
 
 
 
 

 

Personalia verzorger 2 

Achternaam 
 

Voorna(a)m(en)  

Voorletters 
 

Aanhef ☐ Mevrouw ☐ Heer 

Relatie tot kind   

Wettelijk verzorger ☐ Nee ☐ Ja 

Geboortedatum   

Geboorteplaats 
  

Geboorteland 
  

Burgerlijke staat   

Beroep   

Werkzaam bij bedrijf 
  

Telefoon werk 
  

Telefoon mobiel   

Telefoon thuis 
  

Telefoon thuis geheim? ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail   

   

Adres verzorger 2 
  

Adres 
  

Postcode 
  

 
Woonplaats 
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Vragen/ opmerkingen 

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

Toestemming 

Ouders/verzorgers verlenen de directie van de school toestemming om contact op te nemen met instanties 

om informatie over het kind 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 of haar ontwikkeling.  Ja/nee 

 
 
Oudercontacten 
Communicatie vanuit school verloopt, naast de gebruikelijke gespreksmomenten, digitaal. Wij gebruiken 
hiervoor Social Schools. Op het moment dat uw kind start op BS het Kleurrijk ontvangt u van ons een 
koppelcode met gebruiksaanwijzing.  

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Onze Oudercommissie vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Wij betalen van dit geld extra activiteiten, 

zoals feesten, excursies, sportdagen en andere evenementen, die niet tot het gewone lesprogramma behoren. 

Met deze ouderbijdrage betaalt u ook direct voor het schoolreisje. De hoogte van de ouderbijdrage is € 40,00 

per leerling per schooljaar.  Als u dit niet kunt betalen, of slechts een deel ervan, dan kunt u contact opnemen 

met de directie. Ook is het vaak mogelijk een beroep te doen op  'Stichting  Leergeld'. 

 

Verklaring school 

De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van 

het kind. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij naar onze website. 

 

Beide ouders/verzorgers zetten hun handtekening onder het aanmeldformulier. Indien er sprake is van een 

co-ouderschap dan ondertekenen beide ouders. In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie 
het kind woont. 

Ondertekening verzorger 1 
 

Ondertekening verzorger 2 

Naam Naam 
 

Handtekening Handtekening 
 

 

Datum Datum 
 


