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AANMELDINGSFORMULIER 

Basisschool Stap voor Stap Elst 
 

Gegevens kind 
 

Achternaam  …………………………………………………………………………………………………. 
 
Roepnaam  ………………………………………………………………………………………………….  
 
Voornamen  ………………………………………….......................................................... 
 
Geboortedatum ……………………………………….......  meisje  jongen  
 
Geboorteplaats  ……………………………………………..  Geboorteland ……………………………………………. 
 
Nationaliteit  …………………………………………….. 
 
Persoonsgebonden nummer van uw kind (BSN nr) ……………………………………………………………………… 
 
(kopie bijvoegen van paspoort/ID-kaart/zorgpas/kennisgeving belastingdienst met BSN van het kind) 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………Postcode ……………………………...... 

Telefoonnummer ………………………………………………………………………………Woonplaats ………………………….… 
 
Indien uw kind in het buitenland is geboren: per wanneer woont uw kind in Nederland: …………………… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Uw gezinssamenstelling 
 
     Vader  Moeder Is er in juridische zin sprake van een éénoudergezin  ja / nee 
 
Bij voogdij, wie is de gezinsvoogd  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
     broers aantal ………………………………     zussen aantal  ……………………………………………… 
 
     In groep ………………………………………...      
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Huisarts …………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Heeft uw kind al eerder op een andere school gezeten? 
 
     Nee (u kunt deze vraag verder overslaan)       Ja, namelijk 
 
In de periode van  ……………tot………………… op basisschool  …………………………………………………………. 
 
Adres ………………………..……………………………. Telefoonnummer ……………………………………………………... 

Postcode ………………………………………………….. Plaats   …………………………………………………………. 
 
Soort school ……………………………………………… Brin-nummer van de school ……………………………………… 
 
Hebben we uw toestemming voor opvragen van gegevens    ja / nee 
Is uw kind zindelijk (is voorwaarde om te kunnen starten op Stap voor Stap) ja / nee 
 
Indien dit de eerste school van uw kind is: 

Hierbij verklaar ik dat mijn zoon/dochter (zie boven) niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling. 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Gegevens ouder(s) / verzorger(s) 
 
Naam ouder/verzorger (1) ………………………………………… Voornaam     ………………………………………………… 
 
Geboortedatum   ………………………………………………………. Geboorteland ….…………………………………………… 
 
Nationaliteit      ……………………………………………………….  Relatie tot kind …………………………………………….. 
 
Mobiel nummer  ……………………………………………………….  Telefoon werk  …………………………………………….. 
 
E-mailadres …………………………………………………………. 
 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma …………………………………………  Diploma behaald ja / nee 
 
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding ………………………………… 
 
Naam van de school waar het diploma is gehaald  ……………………………………………………………………………… 
 
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald  ………………………………………………………………….... 
 
 
Naam ouder/verzorger (2) ………………………………………… Voornaam     ………………………………………………… 
 
Geboortedatum   ………………………………………………………. Geboorteland ….…………………………………………… 
 
Nationaliteit      ……………………………………………………….  Relatie tot kind …………………………………………….. 
 
Mobiel nummer  ……………………………………………………….  Telefoon werk  …………………………………………….. 
 
E-mailadres …………………………………………………………. 
 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma …………………………………………  Diploma behaald ja / nee 
 
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding ………………………………… 
 
Naam van de school waar het diploma is gehaald  ……………………………………………………………………………… 
 
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald  ……………………………..…………………………………….. 
 
 
Indien het adres van één van de verzorgers afwijkt van het adres van uw kind 
 
Verzorger  1 / 2  Adres     ………………………………………………………………………………………………………... 

Postcode  ………………………………………………….. Woonplaats …………………………………………………. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toestemming 
Ouder(s)/ verzorger(s) geven toestemming voor: 
het plaatsen van foto's/filmpjes op de website van school  ja / nee 
het plaatsen van foto's/filmpjes op de Facebookpagina van school ja / nee 
het via de pers (laten) plaatsen van foto’s in nieuwsberichten  ja / nee 
het plaatsen van foto's/filmpjes op de Klasbord-app   ja / nee 
het verspreiden van adres- en telefoonlijst in de klas   ja / nee 
het v.a. groep 5 gebruiken van een individuele leerlingenvragenlijst t.b.v. het volgen van de sociaal 
emotionele ontwikkeling van uw kind     ja / nee 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat 
de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. 
 
Naam ouder/verzorger/voogd (1)   Naam ouder/verzorger/voogd (2) 
 
………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 
 
Datum …………………………………………………………..  Datum ………………………………………………………….. 
 
Handtekening ……………………………………………….  Handtekening ………………………………………………. 


