
ONTMOETEN, ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN

Aanmeldformulier  -  Gegevens leerling

S. v. p. invullen indien de leerling afkomstig is van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Alberdingk Thijmstraat 5  |  6824 PC Arnhem  |  tel. 026 - 3616039  |  info.julianaschool@floresonderwijs.nl  |  www.julianaschoolarnhem.nl

Burgerservicenr 
BSN-nr. (kind)

S.v.p. bijsluiten: kopie van het officiële document van de belastingdienst waar
op het BSN-nummer van uw kind staat vermeld. (Kopie van eigen
identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, of een
uittreksel uit het bevolkingsregister waar het BSN-nummer op vermeld staat, of
een kopie van zorgpas  waar bsn-nr = burgerservice - nummer op staat vermeld)

Achternaam

Voornamen voluit

Roepnaam

Geslacht* man vrouw Geboortedatum

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel

Geheim nr. ja nee Heeft u bezwaar tegen plaatsing 
telnr.op adreslijst* ja nee

Nationaliteit 1 Nationaliteit 2

Geboorteplaats Geboorteland

Gezindte Thuistaal

Huisarts Telefoon

Ziektekostenverz. Naam

Adres Postcode/Plaats

Verzekeringsnr WA-verzekering ja nee

Naam broertjes/zusjes Geboortedatum

Allergieën/ medicijnen Zijn er op medisch gebied gegevens die belangrijk voor ons zijn om te weten?

Naam Telefoonnummer

Adres Startdatum

VVE deelname ja nee Naam VVE programma

Aantal dagdelen/week

Geeft u toestemming aan de school om contact op te nemen met de voorschoolse 
voorziening om meer informatie te vragen over uw kind? * ja nee

Heeft u het consultatiebureau toestemming gegeven om het dossier/ gegevens over 
te dragen aan de JGZ- afdeling van de GGD? * ja nee



Gegevens verantwoordelijke personen

Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd 1 Ouder 2 / Verzorger 2 / Voogd 2

Voorletters + Achternaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoon thuis Mobiel Mobiel

Telefoon werk

Email adres

Burgerlijke staat
Gehuwd Samen-

wonend
Ongehuwd Gescheiden Weduwe/ 

weduwnaar
Gehuwd Samen-

wonend
Ongehuwd Gescheiden Weduwe/ 

weduwnaar

Geboorteland

Nationaliteit

Beroep

Relatie tot kind Vader Moeder Voogd Vader Moeder Voogd

Bij scheiding: het ouderlijk gezag berust  bij:

Geeft u toestemming dat er foto’s van uw kind op de website van de school
geplaatst mogen worden?

ja nee

Geeft u toestemming dat er foto’s van uw kind op schoolniveau / groepsniveau
mogen worden gebruikt?

ja nee

Dit formulier moet  
worden ondertekend  
door beide ouders.  
Ook als u gescheiden bent,  
moeten beide ouders  
tekenen. Als er sprake is van 
een eenouder gezin, is één 
handtekening voldoende.

• Ondergetekende* verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
•  Ondergetekende geeft toestemming om de in dit formulier genoemde gegevens

op te nemen in het leerlingvolgsysteem.

Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd 1 Ouder 2 / Verzorger 2 / Voogd 2
Handtekening Handtekening

Plaats/Datum Plaats/Datum

Schoolloopbaan  -  S. v. p. invullen indien de leerling afkomstig is van een andere school

Schooljaar Leerjaren Naam school en vestigingsplaats

Datum uitschrijving Reden uitschrijving

Vragen vanuit samenwerkingsverband PassendWijs 

Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of de school schat in dat mogelijk extra ondersteuning nodig is, ontvangt u van
de school de informatiebrief voor ouder(s)/verzorger(s). Deze informatiebrief vindt u ook op de website www.swv-passendwijs.nl 
onder de informatie voor ouders. Uiterlijk 10 weken voordat het kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden, wordt in overleg 

met ouders een start gemaakt met de uitvoering van de zorgplicht.

Heeft u uw kind ook  
bij een andere school 
aangemeld?*

ja nee
Zo ja, naam school: Welke school heeft dan uw voorkeur:

Verwacht u dat uw kind 
extra ondersteuning 
nodig heeft bij haar/zijn 
ontwikkeling?*

ja nee

Zo ja, op welke ontwikkelingsgebieden?
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