
Aanmeldformulier  
SALTO-school De Opbouw 
 

Gegevens kind  
 

Achternaam:     ………………………………….. Geslacht      □ jongen   /   □ meisje   

Roepnaam:     ………………………………….. Geboortedatum: ……….……………………….. 

Voornamen:     ………………………………….. Geboorteplaats/-land ………………………………….. 

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

Adres:      …………………………………..  Godsdienst/ gezindte ………………………………….. 

      ………………………………….. BSN nummer1  ………………………………….. 
       _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel.nr. thuis:     ………………………………….. Is het kind aangemeld op andere school? □ ja   /   □ nee 

Is het tel.nr. geheim?  □ ja   /   □ nee  Zo ja, welke scho(o)len ………………………………….. 

Noodnummer:     ………………………………….. Welke school heeft uw eerste voorkeur?  

Is het noodnr. geheim? □ ja   /   □ nee  …………………………………………………………….. 

Gegevens ouders/ verzorgers 

      Ouder 1 / verzorger 1        Ouder 2 / verzorger 2 
Achternaam:     ………………………………….. Achternaam:     ………………………………….. 

Roepnaam:     ………………………………….. Roepnaam:     ………………………………….. 

Voorletters:     ………………………………….. Voorletters:     ………………………………….. 

Geslacht:             □ man   /   □ vrouw Geslacht:       □ man   /   □ vrouw 

Adres2:     ………………………………….. Adres
2
:     ………………………………….. 

      …………………………………..       ………………………………….. 

Geboortedatum  ………………………………….. Geboortedatum  ………………………………….. 

Geboorteplaats/-land ……………………………. Geboorteplaats/-land ……………………………. 

Nationaliteit     ………………………………….. Nationaliteit     ………………………………….. 

Godsdienst/ gezindte ……………………………. Godsdienst/ gezindte …………………………….. 

Burgerlijke staat  ………………………………….. Burgerlijke staat  ………………………………….. 

Relatie tot kind    …………………………………. Relatie tot kind    …………………………………. 

Mobielnr.      ………………………………….. Mobielnr.      ………………………………….. 

Is het mobielnr. geheim?        □ ja   /   □ nee Is het mobielnr. geheim?  □ ja   /   □ nee 

E-mailadres     ………………………………….. E-mailadres     ………………………………….. 

Hoogst gevolgde opleiding ……………………… Hoogst gevolgde opleiding ……………………… 

Naam school     ………………………………… Naam school    ………………..………………… 

Plaats/land3     ..………………………………… Plaats/land3        ………..…………………………… 

Diploma behaald □ ja   /   □ nee   Diploma behaald □ ja   /   □ nee  

Indien nee: aantal jaren onderwijs: .…………….. Indien nee: aantal jaren onderwijs: .…………….. 

Beroep     ………………………………….. Beroep     ………………………………….. 

Telefoon werk     ………………………………….. Telefoon werk     ………………………………….. 

                                            
1
 U dient een bewijsstuk van het BSN-nummer van het kind samen met dit formulier in te leveren. U kunt hierbij 

denken aan een kopie van het document Kennisgeving Burgerservicenummer, ID-kaart, paspoort of zorgpas.  
2
 Alleen invullen indien er sprake is van een ander adres dan vermeld bij de gegevens van het kind. 

3
 Indien de opleiding niet in Nederland is gevolgd, gelieve ook de bijlage van het aanmeldformulier invullen. 



Gegevens gezin 
 

Aantal kinderen ………………………….   Plaats van kind in het gezin ……………………. 

Heeft u al kinderen op onze school?   □ ja   /   □ nee 

Indien ja, naam en geboortedatum van de ander kinderen: 

…………………………………………………… …………………………………………………………. 

…………………………………………………… …………………………………………………………. 
 

Welke taal wordt thuis gesproken?   …………………………………………………………. 
 

Heeft u als ouder/ verzorger de vluchtelingenstatus of bent u asielzoeker? □ ja   /   □ nee 
Indien ja: Datum binnenkomst Nederland:  …………………………….. 
  Eerste opvangplaats in Nederland  …………………………….. 
 

Is er sprake van een situatie dat de ouders van het kind gescheiden zijn ? □ ja   /   □ nee 
Indien ja: Bij wie woont het kind ?        □ ouder/verzorger 1 

  □ ouder/verzorger 2  
  □ wisselend bij beide  
  □ anders, nl. ………………………  

 

Bij wie berust het ouderlijk gezag4?       □ alleen bij ouder/verzorger 1 
          □ alleen bij ouder/verzorger 2 
          □ gedeeld ouderlijk gezag 

Eventuele toelichting over de woonsituatie van het kind: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens voorschoolse periode en/of vorige basisschool 
 

Bezoekt/ bezocht het kind een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf?  □ ja   /   □ nee 

Indien ja: Naam instelling  ………………………………….. 

  Adres instelling  ………………………………….. 

  Plaats instelling  ………………………………….. 

Vanaf welke leeftijd  ………………………………….. 

Aantal dagdelen per week ………………………………….. 

Heeft uw kind een VVE-indicatie? □ ja   /   □ nee 

 

Zit het kind op het moment van aanmelding op een andere basisschool?  □ ja   /   □ nee 

Indien ja: Naam basisschool  ………………………………….. 

  Adres basisschool  ………………………………….. 

  Plaats basisschool  ………………………………….. 

Ingeschreven sinds   ………………………………….. 

Laatste groep   ………………………………….. 

Gedoubleerd   □ ja   /   □ nee  zo ja, in groep ..………. 

 

(OPTIE) Wat is de gewenste datum voor de eerste schooldag van het kind? …………………… 
 

Aanvullende gegevens 
 

Naam huisarts:    ………………………………….. Telefoonnr. huisarts: …………………………….. 

Adres huisarts:    ………………………………….. Medicijngebruik: …………………………….. 

Naam tandarts:    ………………………………….. Telefoonnr. tandarts: …………………………….. 

Adres tandarts:    ……………………………………………………………………………………………..  

                                            
4 Indien het ouderlijk gezag juridisch is geregeld, gelieve een kopie van de gerechtelijke uitspraak hiervan tezamen met dit  

   aanmeldingsformulier inleveren. 
 



Is uw kind psychologisch of didactisch onderzocht?    □ ja   /   □ nee 

Zo ja, bij welke instantie is het onderzoek uitgevoerd? …………………………………………….. 

Datum onderzoek:      …………………………………………….. 

Verwacht u dat het kind extra ondersteuning nodig heeft op school? □ ja   /   □ nee 

Indien ja, waarom heeft het kind extra ondersteuning nodig?......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relevante informatie 
 

Opmerkingen, bijzonderheden of andere relevante informatie: ……………………………………………….. 

………………………………………..…….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toestemming 
 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor: 
 Het opvragen van gegevens bij de vorige school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of andere instanties. 

 Het uitwisselen van gegevens die benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van digitaal lesmateriaal. 

 Het doorgeven van gegevens aan andere scholen of instanties. 

 Het inschakelen van medische hulp bij eventuele ongevallen. 

 Het maken van foto’s of films voor intern gebruik op school, bijvoorbeeld ter bevordering van de  
deskundigheid van leerkrachten. 

 Het plaatsen van foto’s of films waarop uw kind te zien is op de website van de school, de nieuwsbrief, 
verslagen van school en/of andere sociale media. 

  Het nemen van een foto door de schoolfotograaf voor de klassenfoto. 

  Het deelnemen aan schoolse activiteiten, die buiten de school onder lestijd plaatsvinden. 

  Het vermelden van het adres en telefoongegevens op de adreslijst van de groep die jaarlijks aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van de groep wordt verspreid. 

 

Indien u de hierboven verleende toestemming wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de 
directeur van de school.  
 

Verklaring 
 

Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren: 
- dat het op dit formulier vermeld kind binnen een periode van 6 maanden of meer voorafgaand aan 

deze aanmelding niet op een andere school staat of wordt ingeschreven, tenzij een uitschrijfbewijs 
van een andere school aanwezig is. 

- dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 

Naam ouder/ verzorger 1:   ……………………… Naam ouder/ verzorger 2:   ……………………… 

Datum……………     Datum……………  

Handtekening:     Handtekening: 

 
 
 

In te vullen door de school: 
 

Datum plaatsing (1e schooldag): ………………..……. Paraaf directie: 

Wordt toegelaten in groep:  ………………..…….  

 

 



Bijlage aanmeldformulier    Opleiding in buitenland 

 

 

Alleen invullen als ouder(s)/verzorger(s) de hoogst genoten opleiding in het buitenland 

heeft/hebben gevolgd.  

 

Gegevens opleiding in het buitenland van ouder/verzorger (1) 

Voorletters en achternaam (geboortenaam)   ..........................................................................  

Geboortedatum ouder/verzorger   ..........................................................................  

Land waar hoogst genoten opleiding is gevolgd  ..........................................................................   

Naam van de hoogst genoten opleiding  ..........................................................................  

Diploma □ ja   /   □ nee 

De duur van hoogst genoten opleiding in aantal leerjaren/klassen  ................................................   

Laatste jaartal dat u op school zat  ..........................................................................  

Totaal aantal jaren gevolgd onderwijs vanaf 6 jaar .........................................................................   

 

 

Gegevens opleiding in het buitenland van ouder/verzorger(2)*  

Voorletters en achternaam (geboortenaam)   ..........................................................................  

Geboortedatum ouder/verzorger   ..........................................................................  

Land waar hoogst genoten opleiding is gevolgd  ..........................................................................   

Naam van de hoogst genoten opleiding  ..........................................................................  

Diploma □ ja   /   □ nee 

De duur van hoogst genoten opleiding in aantal leerjaren/klassen  ................................................   

Laatste jaartal dat u op school zat  ..........................................................................  

Totaal aantal jaren gevolgd onderwijs vanaf 6 jaar .........................................................................   

 


