
AANMELDINGSFORMULIER 

 

                                          Basisschool Roncalli     Boomsestraat 4, 6613 AH Balgoij  024-6413382 
 

 

 

Gegevens kind: 

Achternaam+ voorvoegsel(s):  .........................................................................................................   

Voornamen :  .........................................................................................................  

Roepnaam :  .........................................................................................................  

Geslacht           : meisje / jongen 

Geboortedatum :  .......................    Geboorteplaats: ....................................................  

Geboorteland :  .........................................................................................................  

Nationaliteit :  .........................................................................................................  

BSN (Sofi-nummer) : ..........................................................................................................  

Adres :  .........................................................................................................  

Postcode :  .........................  Woonplaats:    ......................................................   

Gemeente :  .........................................................................................................  

Levens -/geloofsovertuiging :  .........................................................................................................  

Telefoonnummer :  ..........................................................................  Geheim:  ja / nee 

 

Gegevens ouders/verzorgers:                                          

Ouder/ verzorger 1 : vader / moeder  

Achternaam+voorvoegsel(s) :  ......................................................  Voorletters: ...............................  

Geboortedatum :  .........................................................................................................  

Adres :  .........................................................................................................  

Postcode :  .........................  Woonplaats:  ........................................................  

Geboorteland :  .........................................................................................................  

Nationaliteit                           : …………………………………………………………………………… 

Beroep : …………………………………………………………………………… 

Levens -/geloofsovertuiging :  .................................     Burgerlijke staat: ........................................  

Telefoonnummer privé :  .................................     Geheim: ja / nee  Werk: .............................  

Mobiele telefoon :  .................................     Geheim: ja / nee 

E-mail adres : ……………………………………………………………………………. 

 

Ouder/ verzorger 2 : vader / moeder 

Achternaam+voorvoegsel(s) :  ...................................................... Voorletters: ................................  

Geboortedatum :  .........................................................................................................  

Adres :  .........................................................................................................    

Postcode :  .........................  Woonplaats: .........................................................  

Geboorteland :  .........................................................................................................  

Nationaliteit                           : ……………………………………………………………………………. 

Beroep               :  .........................................................................................................  

Levens -/geloofsovertuiging :  .................................     Burgerlijke staat:  .......................................  

Telefoonnummer privé :  .................................     Geheim: ja / nee  Werk: .............................  

Mobiele telefoon :  .................................     Geheim: ja / nee 

E-mail adres : ..................................  



 

 

In geval van nood als eerste te bereiken:                 ouder/verzorger 1 / ouder/verzorger  2/  

Anders dan ouders : ..................................  

Plaats van het kind in het gezin: 1e, 2e, 3e, …..  kind    Aantal kinderen: ……… 

Vluchtelingenstatus :  ja / nee 

Naam huisarts :  ......................................  Telefoonnummer:  ....................................  

 
Gegevens vorige school / speelzaal : 

Naam :  .........................................................................................................  

Adres :  .........................................................................................................  

Postcode :  ............................    Woonplaats:  ....................................................  

Telefoonnummer :  .........................................................................................................  

Datum 1e inschrijving :  .........................................................................................................  

De volgende groepen zijn doorlopen                     1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

Een bepaalde groep is 2 maal doorlopen : ja / nee     zo ja, groep:  ...............................................  

 

Bijzonderheden aangaande de gezondheid: 

Hieronder graag aangeven of er bepaalde lichamelijke klachten zijn waar de school rekening mee dient te houden 

om uw kind goed op te kunnen vangen.  
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Hieronder graag aangeven of er problemen zijn bij de ontwikkeling van uw kind. Te denken valt aan dyslexie en 

andere taalproblemen, hoogbegaafdheid en begeleiding van b.v. een logopedist, RIAGG e.d.  
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Bij dit inschrijfformulier behoren ondertekende ouderverklaringen: 

Publicatie foto’s en video’s 

Informatie op vragen en delen van NAW-gegevens 

 

Datum eerste dag dat uw kind officieel op school zal zijn:  .............................................................  

Hierbij verklaar ik dat mijn zoon/dochter niet op een andere school staat ingeschreven. 

Bij wisseling van basisschool: een uitschrijfformulier (niet ouder dan 6 maanden) is wel/niet overhandigd 

Plaats :  ...................................................................................................................  

Datum :  ...................................................................................................................  

Handtekening : Ouder/verzorger 1                                        Ouder/verzorger 2 

 

 

 





 
 
 
   
 

 

 

OUDERVERKLARING Publicatie foto’s en video’s 

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende 

gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in 

video’s) te zien zijn.  

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 

ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat 

foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

 

Wij vragen daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen 

dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school geeft ouders alleen toestemming om foto’s en video’s te 

maken als zij foto’s en video’s waarop kinderen herkenbaar zijn niet plaatsen op internet en social media.  

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen 

maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s 

wel of niet mag. 

 

Soms maken wij foto’s en video’s om meer zicht te krijgen op onderwijssituaties of om de kwaliteit van ons onderwijs te 

verbeteren. Het kan dus zijn dat in de groep van uw kind gefilmd wordt.  

Heeft u bezwaar tegen het feit dat uw kind op een opname voor kan komen, geef dit alstublieft door aan de leerkracht, dan 

kan hier rekening mee gehouden worden. Deze opnamen zijn altijd voor intern gebruik.   

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 

geven.   

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep …….. 

 

dat foto’s en video’s door Wingerd gebruikt mogen worden*:  

 

□ in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender 

□ op de website van de school 

□ in de (digitale) nieuwsbrief 

□ op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook) 

 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

Datum:     .............................................................................. 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 



 

 
 
 
  

 

 
 

OUDERVERKLARING  Informatie op vragen en delen van NAW-gegevens 

 
Hierbij geef ik mijn / onze toestemming voor het gebruik van 

 
 

Ten behoeve van  
Graag voor elk onderdeel 
een handtekening 

Informatie op te vragen bij 
andere instanties m.b.t. de 
ontwikkeling van uw kind  
(b.v. speelzaal, vorige school)      

Zorg en begeleiding intern Ja / nee  

Naam, adres-, en 
mailgegevens  

Inning ouderbijdrage oudervereniging 
(groepsmails worden alleen verstuurd 
via BCC) 

Ja / nee  

Naam, adres-, telefoon- en 
mailgegevens  

Het leggen van contact door de 
groepscontactouders met u als ouder 
voor het verstrekken van informatie 
(groepsmails worden alleen verstuurd 
via BCC) 

Ja / nee  

Naam, adres-, telefoon- en 
mailgegevens 

Delen met andere ouders  Ja / nee  

 
 

 


