
 
 
 
Aanmeldformulier basisschool St. Victor 

 
 

❖ Personalia leerling 
 

 
❖ medische gegevens 

 

 

 

achternaam voorna(a)m(en) 

roepnaam geslacht O meisje      O jongen 

geboortedatum geboorteplaats 

adres postcode 

woonplaats geheim adres? O ja   O nee 

telefoonnummer mobiel nummer 

nummer geheim? O ja   O nee mobiel geheim? O ja   O nee 

burgerservicenummer 

eerste nationaliteit tweede nationaliteit                                    O 
n.v.t. 

land van herkomst O n.v.t.  datum in Nederland                                   O n.v.t. 

polisnummer leerling  

verzekeringsmaatschappij ziektekosten  

naam huisarts nummer huisarts 

naam tandarts nummer tandarts 

medicijnen O n.v.t.  

Gebruikt uw kind medicijnen? Graag naam en dosis opschrijven.  

 
 
 
 

allergieën O n.v.t. 

Heeft uw kind een allergie of een intolerantie? Graag de naam van de allergie/ intolerantie en de 
aanwijzingen, die voor school van belang kunnen zijn, opschrijven.  

 
 
 
 



 

❖ medische en familiegegevens vervolg 
 

 
We gebruiken de gegevens om een juiste inschatting te maken van de zorg die uw kind, nu of in de 
toekomst, nodig heeft. Wij kunnen u, naar aanleiding van de door u verstrekte informatie, uitnodigen 
voor een aanvullend gesprek.  
  
❖ Gezinssamenstelling 

 

Is uw kind onderzocht door de kinderarts? O ja O nee 

Is uw kind onderzocht door de fysiotherapeut? O ja O nee 

Is uw kind onderzocht door de logopediste? O ja O nee 

Komt er dyslexie (leesproblemen) in uw familie voor? O ja O nee 

Komt er dyscalculie (rekenproblemen) in uw familie voor? O ja O nee 

Komt er (hoog)begaafdheid in uw familie voor? O ja O nee 

Komt er (hoog)gevoeligheid in uw familie voor? O ja O nee 

Heeft uw kind een beschikking speciaal (basis)onderwijs? O ja O nee 

Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig zal hebben? O ja O nee 

Zo ja, op welk gebied verwacht u dit? 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn er problemen in de thuissituatie (geweest) die van invloed kunnen 
zijn op het functioneren van uw kind. U kunt denken aan een 
scheiding, verhuizing, overlijden van een dierbare enz.  

O ja O nee 

zo ja, kunt u een korte beschrijving geven? 
 
 
 
 
 
 
 

naam geboortedatum 

naam geboortedatum 

naam geboortedatum 

naam geboortedatum 



 

❖ gegevens vorige school of voorschools onderwijs 
 

 
❖ noodnummers  opa/ oma, oppas, buren enz. 

 

 
❖ Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van uw kind 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf  

plaats peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf  

VVE-programma gevolgd? O ja O nee 

naam vorige basisschool  

plaats vorige basisschool  

naam leerkracht  

 telefoonnummer 

 telefoonnummer 

 telefoonnummer 

 telefoonnummer 

 telefoonnummer 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  O toestemming O geen toestemming 

Op de website van school O toestemming O geen toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief O toestemming O geen toestemming 

Op de social media accounts van school O toestemming O geen toestemming 



 

❖ Personalia ouders/ verzorgers 
 

 
❖ adres ouder/ verzorgers 

 

 
 
 
 
 
 

Ouder/ verzorger 1 Ouder/ verzorger 2 

achternaam achternaam 

voorna(a)m(en) voorna(a)m(en) 

voorletter voorletters 

aanhef     O mevrouw O heer aanhef     O mevrouw O heer 

relatie tot kind relatie tot kind 

wettelijke verzorger     O ja O nee wettelijke verzorger     O ja O nee 

geboortedatum geboortedatum 

geboorteplaats geboorteplaats 

geboorteland geboorteland 

burgerlijke staat burgerlijke staat 

hoogst genoten opleiding hoogst genoten opleiding 

diploma behaald     O ja O nee diploma behaald     O ja O nee 

beroep beroep 

werkzaam bij bedrijf werkzaam bij bedrijf 

telefoonnummer werk telefoonnummer werk 

telefoonnummer mobiel telefoonnummer mobiel 

telefoonnummer vast telefoonnummer vast 

email email 

adres adres 

postcode postcode 

woonplaats woonplaats 



 

❖ Verklaring school 
 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wij houden ons aan de 
Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is vanaf 25 mei 2018 van 
kracht en vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
 
❖ Ondertekening 

 

 

 
 

 
 
 
Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik zal de school actief informeren bij 
wijzigingen die van belang zijn voor mijn kind of basisschool St. Victor.  
 
 
 
  

Ouder/ verzorger 1 Ouder/ verzorger 2 

naam naam 

datum datum 

plaats plaats 

handtekening  handtekening 


