
Basisschool Petrus Canisius        St. Stevenskerkhof 37-38          6511VZ Nijmegen              024-3226885 

       

   aanmeldformulier 

 

 

 

 

Naam leerling           

 

Geboortedatum                                         

 

 

 

In te vullen door school 

Plaatsing schoolwijzer Startdatum  

Screening IB Bevestiging/ mail verzorger(s)  

Invoering Parnassys Leerjaar/ groep 

Neven-instromer                                                 ja / nee Besluit aanname 



Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                 ☐ meisje ☐ jongen 

Geboortedatum           

Geboorteplaats            

*¹ BSN                

*² Onderwijsnummer (indien bekend)         

Land van Herkomst (NOAD)        ☐ n.v.t.  

**Religie          ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

**Verzekeringsmaatschappij ziektekosten        

**Persoonlijk polisnummer          

Eerste Nationaliteit leerling          

Tweede Nationaliteit leerling        ☐ n.v.t. 

Land              

Postcode            

Straat             

Huisnummer        Toevoeging   

Geheim adres                   ☐ nee ☐ ja 

Telefoonnummer       Geheim         ☐ nee ☐ ja 

 

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 

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

de leerling nodig. 

*¹ Wanneer de leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving wordt hiervoor het *² onderwijsnummer gebruikt. 

** Niet verplicht, wel wenselijk 



Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.  

Ondersteuning door         ☐ n.v.t.  

Naam  peuterspeelzaal/kinderdagverblijf      ☐ n.v.t.  

Naam contactpersoon         ☐ n.v.t. 

 

Naam vorige  basisschool        ☐ n.v.t.  

Naam contactpersoon          ☐ n.v.t. 

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Naam intern begeleider /begeleider       ☐ n.v.t. 

Datum aanmelding op deze school         

Datum inschrijving op deze school         

 

Zijn er belemmeringen (bijv. in de gezondheid) waarvan de school op de hoogte moet zijn? ☐ n.v.t. 

             

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig waarvan de school op de hoogte moet zijn?   ☐ n.v.t. 

             

 

Heeft uw kind tijdens de voorschoolse periode begeleiding gehad?¹  Bijvoorbeeld van de    

 fysiotherapeut, logopedist, de zorgcoördinator en/of passende kinderopvang of een VVE of    

taalstimuleringsprogramma?        ☐ n.v.t.  

             

             

             

Mogen wij contact opnemen met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/vorige school?   ja /nee  

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

 

¹ Mocht er meer ruimte nodig zijn voor uitleg en informatie, graag op een aparte bladzijde. 



Broers en zussen 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam          ☐ Zelfde school 

 

Noodnummers 

Naam     Telefoon   Relatie                  

Naam     Telefoon   Relatie                  

Naam     Telefoon   Relatie                  

Naam     Telefoon   Relatie                  

 

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

 

 

Aanvullende opmerkingen medicatie/ toediening 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Overige opmerkingen 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Gegevens verzorger(s) 

   verzorger 1   verzorger 2 
Achternaam  

 
 

Voorvoegsel 
 

  

Roepnaam  
 

 

Voorletters  
 

 

Aanhef ☐ mevrouw                       ☐ de heer 
 

☐ mevrouw                          ☐ de heer 

Geboortedatum 
 

  

Geboorteland  
 

 

Telefoonnr. mobiel geheim  ☐  
 
 
 

geheim    ☐  

Telefoonnr. werk geheim   ☐  

 
 
 

geheim    ☐  

Burgerlijke staat 
 

  

E-mailadres  
 

 

Relatie tot kind  
 

 

Wettelijke gezag                                           ☐ nee ☐ ja 
 

                                             ☐ nee  ☐ ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling 

 ☐ Verzorger 1    ☐ Verzorger 2  

Straat en huisnummer            Postcode                      

Woonplaats                                Geheim adres         ☐ nee  ☐ ja 

Telefoon thuis             Geheim          ☐ nee  ☐ ja 

 

 

 



 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind        (AVG) 

 

Beeldmateriaal nieuwsbrief    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Beeldmateriaal ouderportaal    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Beeldmateriaal schoolgids    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Beeldmateriaal social media    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Beeldmateriaal website     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Deelname aan onderzoeken    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

 

 

Aanvullende opmerkingen 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag 

heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.  

 

Verklaring ouders 

Verzorger 1        Verzorger 2  

 Naam        Naam                       

Datum       Datum           

                  

Naar waarheid ingevuld: 

Handtekening,                    Handtekening, 

                              


