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   Vooraanmelding 

                                    Basisschool Natuurlijk!              

Gegevens kind 
 
Achternaam :  

 

 

 

Tussenvoegsel : 

 

 Voornamen : Geboortedatum : 

Roepnaam : Man / Vrouw* 

Straat en huisnummer :  

Postcode / woonplaats : 

Geboorteplaats : Geboorteland : 

BSN : Huisarts : 

Godsdienst : WA verzekerd?   :     J / N* 

 
Nationaliteit  : 
 

 

Per wanneer in Nederland? ….. - …… - ……….. 

  

Voorschoolse educatie 

Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : ……………………………………………………………………….. 

Vanaf : ……... - …..…. - …………………… 

Naam voorschools programma (indien bekend): ………………………………………………………………….. 

Zij-instromers 

Naam school van herkomst :  ………………………………………………………………………………………… 

Schoolloopbaan groep:   1  2  3  4  5  6  7  8     Evt. doublures in groep : …………………………… 

 

Aanmelddatum Bs Natuurlijk!: …………………………………  

Inschrijfdatum Bs Natuurlijk!: ……………….………………… 

Zorgtraject 

Zijn er hulpverleningsinstanties betrokken bij het kind/gezin?  : ja / nee  

Zo ja: welke? (bijv. audiologisch centrum, bureau jeugdzorg, onderwijsbegeleidingsdienst, medische  

Trajecten) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik heb er wel/geen bezwaar tegen, dat de school bij andere instellingen relevante informatie over de 
ontwikkeling van het kind opvraagt. Graag doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Medicijngebruik:  J / N* 

Andere bijzonderheden  b.v. allergieën: …………………………………………………………………………… 

 
* omcirkelen wat van toepassing is 
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Gegevens ouders / verzorgers 
 

 Ouder / hoofdverzorger 1 Ouder / verzorger 2 

Achternaam** en  
tussenvoegsel 

  

Voorletters   

Relatie tot kind  Vader / moeder  

Anders: ……………………………. 

Vader / moeder 

Anders: ……………………………. 

Geboortedatum  M / V*  M / V* 

*** Adres    

*** Postcode en woonplaats   

Geboorteland   

Nationaliteit   

Godsdienst   

Burgerlijke staat   

Beroep   

Telefoonnummer geheim J / N* geheim J / N* 

(graag ook vermelden vader / 
moeder / opa / oma / anders) 

geheim J / N* geheim J / N* 

E-mailadres   

   

 
Eenouder gezin:   J / N* Thuistaal:  

Is één van de ouders in Nederland toegelaten op grond van een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? 

 

o Nee 

o Ja, namelijk vader / moeder / 
beide 

*   graag omcirkelen wat van toepassing is.    *** invullen indien het adres anders is dan bij leerling. 

**  bij moeder meisjesnaam vermelden.    
  

Invullen indien biologische ouders niet samenwonen 
De gezinssituatie is als volgt geregeld o Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 

o Alleen moeder / vader heeft het gezag 
o Anders, namelijk:  
 

Heeft de rechter een van de ouders het recht van  
omgang met het kind ontzegd? 

o Nee 
o Ja, namelijk de moeder* 
o Ja, namelijk de vader* 
 
*Graag een kopie van de gerechtelijke beslissing  
 bijvoegen. 

Willen beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken 
over de schoolontwikkeling van hun kind aanwezig 
zijn, of afzonderlijk? 

o Gezamenlijk 
o Afzonderlijk 
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Privacyverklaring 

Betreffende foto, video en (social) media 
Mijn kind mag genoemd worden en foto’s /video opnemen mogen geplaatst worden op/in: 

 De website van school ja / nee 
 

 De Facebookpagina van school / oudervereniging ja / nee 
 

 Stageverslagen, studie en voorlichting, voor intern gebruik althans met een 
beperkt (professioneel) publiek 

ja / nee 

 Andere media, zoals regionaal blad of huis-aan-huiskrant ja /nee 

Betreffende de klassenlijst 

 Adres mag erop vermeld worden ja / nee 
 

 Telefoonnummer mag erop vermeld worden ja / nee 
 

 E-mailadres mag erop vermeld worden ja / nee 
 

Indien nee: 

 E-mailadres mag aan klassenouder worden doorgegeven 
 

 
ja / nee 
 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart: 
1. Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 
2. Dat genoemde leerling de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een 

andere school ingeschreven staat/heeft gestaan; 
3. Kennis te hebben genomen van de grondslag en de doelstelling van de school, deze te 

respecteren en hieruit voortvloeiende gegevens in acht te zullen nemen; 
4. Kennis te hebben genomen van de privacyverklaring en deze zorgvuldig te hebben beoordeeld 

en ingevuld. 
 
 
 
Datum : …………………………………… 

 

Naam van vader / verzorger / voogd (1)*:  Naam van moeder / verzorger / voogd (2)*:  

 

Naam  : ………………………………………….                      Naam: ……………………………………… 

 

Handtekening ………………………………… 

  

Handtekening                                         …..……………………..…………. 

 
 

 

 

*doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

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

 

Met dit formulier doet u een Vooraanmelding van uw kind op onze school. Wanneer uw kind voor 

het eerst naar school gaat, ontvangt u minimaal 10 weken vóórdat uw kind 4 jaar wordt, een 

uitnodiging voor een intakegesprek. Na dit gesprek beslist de directie of uw kind definitief naar 

deze basisschool kan komen. Over deze beslissing krijgt u dan tijdig bericht.  

Een zij-instromer ontvangt binnen 6 tot 10 weken een besluit over plaatsing. 


