
                   

Meester Slootsweg 1                                 Aanmeldingformulier      

 5581 AS Waalre                                    

                Tel:040 2213535 

 

GEGEVENS LEERLING: 

Achternaam:                                                     Straat: 
Tussenvoegsel:                                                  Huisnr:           Postcode: 

Voornamen:                                                      Woonplaats: 
Roepnaam:                                                       Telefoon:                             geheim J/N 
Geboortedatum:                       geslacht: M/V     Godsdienst: 

Geboorteplaats:                                                 E-mail:        
Geboorteland:                                                    E-mail:______________________ 

                                                                        BSN* Nummer: 
1e nationaliteit:                                                   

2e nationaliteit:                                                     
Peuterspeelzaal:                                                               
                                                                                               
                                                                                               

 Kinderdagverblijf:                                                           

                                                                                               
                                                                                                 
 
 
Indien afkomstig van een andere school   
                                            

Naam school herkomst:                                               
Plaats school herkomst:                                                     

 
HUISARTS EN MEDISCH: 

 
Achternaam huisarts: 
Adres: 

Woonplaats: 
Medicijngebruik: ja/ nee 

Indien ja, welke medicijnen: 
Allergie: 
Producten die kind niet mag: 

Bijzonderheden: 
 

 
GEZIN: 
 

Aantal kinderen in het gezin: 
Plaats van het kind in het gezin: 

Noodnummer: 
Naam noodnummer: 
Eventuele opmerkingen of bijzonderheden: 

 
 
                                                                                       

      

inschrijfformulier Basisschool de Wilderen                                                                            zie ook ommezijde! 

Graag een kopie toevoegen van het BurgerServiceNummer: 

- uittreksel bevolkingsregister of 
- kopie officiële document van de belastingdienst of 
- kopie paspoort of identiteitskaart van de leerling of 
- kopie zorgpas ( alleen indien U bovenstaande documenten    
  niet meer heeft ) 



PERSONALIA VERZORGER 1*       

Achternaam:_____________________ 
Voorletters:______________________ 

Voornaam:______________________ 
Geslacht: M/V 
Relatie tot kind: vader/moeder/………….. 

Geboortedatum:__________________ 
Geboorteplaats:__________________ 

 
Hoogst genoten opleiding:__________ 
Diploma gehaald: ja/nee 

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen 
opleiding:_________________________ 

 
Naam van de school waar het diploma is 
behaald:__________________________ 

Plaats en land waar het diploma behaald 
is:______________________________ 

Jaar waarin het diploma behaald is:  
________________________________ 
 

Beroep:__________________________ 
Telefoon werk:____________________ 

Telefoon mobiel:___________________ 
Telefoon mobiel geheim: ja/nee 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Naam ouder/verzorger/voogd 1  
_________________________ 
Datum:___________________ 

Handtekening:______________ 
 

* meisjesnaam invullen bij moeder 
 
 

PERSONALIA VERZORGER 2 *     

Achternaam:______________________ 
Voorletters:_______________________ 

Voornaam:________________________ 
Geslacht: M/V 
Relatie tot kind: vader/moeder/………….. 

Geboortedatum:___________________ 
Geboorteplaats:____________________ 

 
Hoogst genoten opleiding:____________ 
Diploma gehaald: ja/nee 

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen 
opleiding:_________________________ 

 
Naam van de school waar het diploma is 
behaald:_________________________ 

Plaats en land waar het diploma behaald 
is:______________________________ 

Jaar waarin het diploma behaald is:  
________________________________ 
 

Beroep:__________________________ 
Telefoon werk_____________________ 

Telefoon mobiel:___________________ 
Telefoon mobiel geheim: ja/nee 
 

Indien afwijkend van verzorger 1: 
 

Straat: 
Huisnr:__________Postcode_________ 
Woonplaats :_____________________ 

Telefoonnummer:__________________ 
Telefoonnummer geheim: ja/nee 

e-mail:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naam ouder/verzorger/voogd 2 
_________________________ 

Datum:___________________  
Handtekening:______________ 

 

Ouder(s) zijn: gehuwd/ gescheiden/alleenstaand/ één van de ouders is overleden/ 
samenwonend 

Gescheiden: Indien gescheiden is er sprake van gezamenlijk gezag ja / nee 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat akkoord dat de gegevens worden 
gecontroleerd 

Ondergetekende verklaart ook dat _________________________ ( naam en voornaam kind) 

    de afgelopen 6 maanden voorafgaande aan deze inschrijving, op een andere school stond ingeschreven  

    voor het eerst op een school wordt ingeschreven 

De ouders/ verzorgers van __________________________________________________________ 

* geven toestemming voor het verstrekken van naam,adres en telefoonnummers aan klasgenootjes (geheime    

   nummers worden niet doorgegeven!)   ja/nee 

* geven toestemming voor het plaatsen van foto’s op onze website en in onze schoolgids   ja/nee  

 

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


