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Aanmeldingsformulier nieuwe leerling  

 
Persoonsgegevens nieuwe leerling: 
 
Roepnaam:           ……………………………………. 
Voornamen:          ……………………………………. 
Achternaam:         ……………………………………. 
Geslacht:               meisje/jongen 
Geboortedatum:.   ……………………………………. 
Geboorteplaats:    ……………………………………. 
Geboorteland:       ……………………………………. 
Nationaliteit:          ……………………………………. 
Godsdienst:           ……………………………………. 
BSN nummer:       ……………………………………. 
Indien van toepassing: Sinds wanneer in 
Nederland:            ……………………………………. 

 
Adresgegevens leerling: 
 
Straatnaam:           ……………………………………. 
Huisnummer:         ……………………………………. 
Postcode:               ……………………………………. 
Woonplaats:           ……………………………………. 
Huistelefoonnr.:      ……………………………………. 
Emailadres:            ……………………………………. 
 

 
 
Gezinssituatie: 
 
Samenstelling van het gezin: 
…………………………………………………………. 
 
Plaats van het kind in het gezin: 
…………………………………………………………. 
 
Eénoudergezin:                     0 ja 0 nee 
 
Naam huisarts(-enpraktijk): ……………………….. 
 

 
Voorschoolse gegevens bij instromende kleuters: 
 
Peuterspeelzaal: ……………………………………….. 
Kinderdagverblijf: ……………………………………… 
Groep:……………………………………………………. 
Contactpersoon:………………………………………… 
 
Voorschoolse gegevens bij zij-instromers: 
Naam vorige school: …………………………………. 
Plaats vorige school:…………………………………. 
Laatst bezochte groep vorige school: ……………… 
 
Datum eerste schooldag op De Geldershof  
(in overleg met directeur): 
………………………………………………………….. 

 
Gegevens 
ouders/verzorgers: 

Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 

 
Voornaam: 
Achternaam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Huistelefoon: 
Mobiel: 
Geboortedatum: 
Geboorteland: 
Nationaliteit: 
Hoogst genoten opleiding: 
Diploma behaald: 
 
 
Naam van deze school: 
Plaats/land v.d.school: 
Beroep: 
Godsdienst: 
Relatie tot kind: 
Burgerlijke staat: 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
…………………………………. 
…………………………………. 
 
0 ja, in het jaar ______________ 
0 nee, __ jaren onderwijs gevolgd 
…………………………………… 
………………………………………
……………………………. …. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
0 ja, in het jaar _______________     
0 nee, __ jaren onderwijs gevolgd 
………………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
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Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebt u uw kind aangemeld bij het Nijmeegs centraal aanmeldpunt via www.schoolwijzernijmegen.nl? 
Ja / nee. Zo ja: inschrijfnummer (indien bekend)     :………………… 
 
 
 
Ouder(s) / verzorger(s) geven toestemming aan de school tot: 

- Het verwerven of verlenen van informatie over de ontwikkeling van het kind   0 ja  0 nee 
- Screening door de logopediste in groep 2     0 ja  0 nee 
- Overleg over uw kind met de bredeschoolpartners (Kion en Soos)  0 ja  0 nee 

 
 
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO: 
 

1. Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens 
uit de administratie ter kennis brengt aan anderen dan degenen die ingevolge de wet 
bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.  

 
 
 
Verklaring: 
 
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren), dat de hiervoor gemelde gegevens juist zijn, en gaat/gaan 
ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. 
 
Deze aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien: 

- Het kind voor het eerst op school de lessen volgt. 
- Eventuele informatie van derden geen aanleiding geeft tot heroverweging van de 

aanmelding. 
 
 
Lent, ………………………….(datum) 
 
 
handtekening Ouder/Verzorger 1:                                     handtekening Ouder/Verzorger 2: 
 
 
 
……………………………………………                             ……………………………………………. 
 
 
 


