
AANMELDFORMULIER A
Openbare basisschool De Pijler
Fazant 1,  3299 BS Maasdam
078-6761445
info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl
Directeur: Anja de Jong

Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming).

A. Gegevens van de leerling

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht meisje/jongen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geheim adres ja/nee
Telefoonnummer geheim ja/nee
Mobiel nummer geheim ja/nee
BSN-nummer leerling gecontroleerd ja/nee
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Land van herkomst
Datum in Nederland

Medische gegevens
Naam huisarts
Adres huisarts
Telefoonnummer huisarts
Naam ziektekostenverzekeraar
Polisnummer ziektekostenverzekering
Medicijnen
Allergieën

Noodnummers
Naam Tel.nr
Naam Tel.nr
Naam Tel.nr
Naam Tel.nr

Gegevens vorig onderwijs
Naam peuterspeelzaal of kinderopvang
Naam school van herkomst
Adres en tel. nr. vorige school
Volgt onderwijs sinds Huidige groep

Broers en zussen
Naam
Naam
Naam
Naam

mailto:info@basisschooldepijler.nl
http://www.basisschooldepijler.nl
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B. Gegevens van de ouders/verzorgers,

Gegevens van de ouder/verzorger 1

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Voorletters
Aanhef Mevrouw/Heer
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger ja/nee
Geboortedatum en plaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Beroep
Hoogst genoten opleiding diploma ja/nee
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim? ja/nee
E-mail
Indien afwijkend adres van leerling:
Adres
Postcode en woonplaats

Gegevens van de ouder/verzorger 2

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Voorletters
Aanhef Mevrouw/Heer
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger ja/nee
Geboortedatum en plaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Beroep
Hoogst genoten opleiding diploma ja/nee
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim? ja/nee
E-mail
Indien afwijkend adres van leerling:
Adres
Postcode en woonplaats
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C. Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. (miv 25 mei 2018 AVG) Elke ouder heeft recht op inzage van
onjuiste administratieve gegevens van het kind.

D. Ondertekening

De ouder/verzorger (1) ……………………………………………………………………………………………

verklaart dit inschrijfformulier volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening ouder/verzorger (1):

De ouder/verzorger (2) ……………………………………………………………………………………………

verklaart dit inschrijfformulier volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening ouder/verzorger (2):

Wilt u het originele inschrijfformulier inleveren op school, alsmede het bijgevoegde
toestemmingsformulier voor gebruik foto’s en video’s van het kind. Dank voor uw medewerking.


