
 

 

 

 

  

 

Aanmeldformulier 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Zilverspar 14 

2661AP Bergschenhoek 

010-5214161 

directie@obsvuurvogel.nl 

www.obsvuurvogel.nl 

 

“Op obs Vuurvogel ontdek ik wie ik ben, wat ik kan, wat ik voel en wat ik wil” 



 

 

 

Algemene toelichting op het aanmeldformulier  

 
Welkom 

We verwelkomen u en uw kind van harte op obs Vuurvogel. Bij de aanmelding hoort een zakelijk 

deel. Daartoe is deze aanmelding set bedoeld. Wilt u deze zo volledig mogelijk invullen en, waar 

gevraagd ondertekenen?  

Hartelijk dank! 

 

Verklaring school 

De gegevens die u invult op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen ter inzage 

voor: 

• de directie en teamleden van de school; 

• de inspectie van het onderwijs; 

• de rijksaccountant van het ministerie van OCW 

 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG) 

Elke ouder/verzorger heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 

leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft. (binnen de wettelijke kaders) 

 

Toelichting BSN 

Het is niet nodig een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen. De 

zorgpas kan niet gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door 

de overheid uitgegeven. Let op: neem de originele Identiteitskaarten, paspoorten of 

verblijfsvergunningen mee van degene die op het formulier worden vermeld zodat wij deze kunnen 

controleren. Er wordt geen kopie bewaard van het identiteitsbewijs. 

 

Eerste dag in Nederland 

Alleen invullen indien de leerling niet in Nederland is geboren. 

 



 

 

 

Aanmelding 

 

Ondergetekende, (Naam) 

 

verzoekt toelating van zijn/haar zoon/dochter/pupil als leerling van obs Vuurvogel 

 

Aanmelding voor leerjaar*:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  in schooljaar: 20..   -  20 …. 
*Omcirkel het gewenste leerjaar 

Personalia leerling 

Achternaam  
Voornaam  

Roepnaam  

Andere achternaam hanteren? Ja/nee 

Zo ja, welke?  

Geslacht M / V 

Geboortedatum (dd-mm-jj) 

Adres  
Postcode + Woonplaats   

Geboorteland kind  

Geboorteplaats kind  

Eerste Nationaliteit kind  
Tweede nationaliteit kind  

BSN nummer**  

Identiteitsbewijs: Origineel gecontroleerd: 
(paraaf school)  
 

  

Datum: 

Eerste dag in Nederland *** 
(achterzijde verblijfsvergunning) 

(dd-mm-jj) 

VVE deelname Ja/nee 

  

Staat ingeschreven op een andere 
school (indien afkomstig van een 
andere school) 

Ja/nee 

Naam en plaats school van 
herkomst 

 

Volgt onderwijs sinds  (dd-mm-jj) 

 

Gezin 

Aantal kinderen in het 
gezin 

 

Plaats kind in het gezin  
Noodnummer  
Noodnummer naam  



 

 

Huisarts en medische gegevens 

Achternaam huisarts  
Adres  
Postcode + Woonplaats  
Verzekeringsmaatschappij 
ziektekosten 

 

Polisnummer  
Medicijnen  
Allergie  
Producten die kind niet 
mag (allergie of religie) 

 

 

Personalia verzorgers 

 Ouder-verzorger 1 Ouder/verzorger 2 

Is er sprake van een 
éénoudergezin? 

Ja/nee  

Achternaam   

Voorletters   

Geslacht  M / V  M/V 
Relatie tot kind Vader/moeder/…………. Vader/moeder/………….. 

Geboortedatum (dd-mm-jj) (dd-mm-jj) 

Geboorteplaats en -land   

Beroep   
Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

Telefoon thuis   
Indien geheim: zet een 
sterretje bij het betreffende 
nummer 

  

Straat en huisnummer   
Postcode + woonplaats   

Emailadres 
(schoolcommunicatie) 

  

Burgerlijke staat   

Ouderlijk gezag? Ja/Nee* Ja/Nee* 

Naam en contactgegevens 
aansprakelijke voogd  
(indien aangesteld) 

  

*Indien geen ouderlijk gezag: voeg a.u.b. de gerechtelijke uitspraak bij. 

Ondertekening                                                        Ondertekening 

Naam verzorger 1:                                                    Naam verzorger 2: 

 

 

____________________________               ____________________________ 

Datum:                                                                             

   
         


