
Basisschool Sint Theresia 
Lennisheuvel 52 
5281LG Boxtel 
0411-674715 

Aanmeldformulier 
      

 

  



Gezinssamenstelling (Alleen de kinderen vermelden) 

Naam:      Geboortedatum:  

Naam:      Geboortedatum:  

Naam:      Geboortedatum:  

Informatie over het kind: 

Achternaam kind:  

Voornamen:     Roepnaam:  

Geboortedatum:    Geslacht: jongen ☐ meisje ☐ 

Adres en woonplaats 

Telefoon:     Geheim? Ja ☐ nee ☐ 

Telefoonnummer moeder:  

Telefoonnummer vader:                                                                

E-mailadres moeder:    E-mailadres vader: 

Nationaliteit:  

Geboorteplaats:    Geboorteland:  

Godsdienst:  

Gedoopt? Ja☐ Nee☐ 

Burgerservicenummer:  

Huisarts:  

Extra telefoonnummer:    Van  

 

      

 

  

De school verstrekt aan de GGD lijsten met namen / adressen / telefoonnummers van de klasgenoten van hun 

kind(eren). Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens op deze lijst worden opgenomen? Ja ☐ Nee ☐ 

(Bij een geheim nummer worden alleen naam en adres op de lijst vermeld) 

Heeft uw kind een peuterspeelzaal of (medisch) kinderdagverblijf bezocht? Ja ☐ Nee ☐ 

Welke peuterspeelzaal of (medisch) kinderdagverblijf?  

Hoeveel maanden heeft uw kind hieraan deelgenomen?  

Heeft uw kind hier deelgenomen aan een traject ‘vroeg- en voorschoolse educatie’? Ja ☐ Nee ☐ 

Geeft u de school toestemming om informatie op te vragen bij peuterspeelzaal of (medisch) kinderdagverblijf? 

Ja ☐ Nee ☐ 



De volgende vragen zijn van belang om vast te stellen hoeveel leerkrachten er aan de school verbonden mogen 

zijn. Wij beseffen dat het soms om persoonlijke vragen gaat. Toch zijn de antwoorden voor ons erg belangrijk. 

Wij vragen u dan ook deze vragen te beantwoorden. Deze gegevens zijn alléén toegankelijk voor de directie van 

de school.  

 

Gegevens verzorger 1 

Achternaam:  

Voornamen:    Roepnaam:  

Geslacht: M ☐ V ☐ Geboortedatum:  

Adres (indien dit afwijkend is van het adres van het kind):  

Geboorteplaats:    Geboorteland:  

Nationaliteit:    Godsdienst:  

Relatie tot het kind: vader ☐     moeder ☐     verzorger ☐     voogd ☐ 

Burgerlijke staat: gehuwd ☐     gescheiden ☐     samenwonend ☐     weduwe ☐     weduwnaar ☐ 

Is er sprake van een één oudergezin: ja ☐ nee☐ 

Beroep:  

 

Gegevens verzorger 2 

Achternaam:  

Voornamen:     Roepnaam:  

Geslacht: M ☐ V ☐ Geboortedatum:  

Adres (indien dit afwijkend is van het adres van het kind):  

Geboorteplaats:     Geboorteland:  

Nationaliteit:      Godsdienst:  

Relatie tot het kind: vader ☐     moeder ☐     verzorger ☐     voogd ☐ 

Burgerlijke staat: gehuwd ☐     gescheiden ☐     samenwonend ☐     weduwe ☐     weduwnaar ☐ 

Is er sprake van een één oudergezin: ja ☐ nee☐ 

Beroep: 

 



 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen / vragen:  

 

 

 

 

Gegevens vorige school 

Naam school:  

Adres en plaats:  

Groep:       Leerkracht:  

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 

leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft. 

Graag ontvangen wij ook een kopie van een identiteitskaart of paspoort van uw kind of een 

uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer op vermeld staat. 

Ondergetekende verklaart dat het hierbij ingeschreven kind gedurende 6 maanden voorafgaand aan de 

inschrijvingsdatum ☐ wel / ☐ niet op een andere (basis)school ingeschreven heeft gestaan of nog staat. 

Verklaring 

De heer / Mevrouw     Verklaart dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn. 

Naam plaats:       Datum  

Handtekening ouder 1     Handtekening ouder 2 

 

 

Beide handtekeningen zijn verplicht, mits het om een één oudergezin gaat. 

 

 

Inschrijvingsdatum: (= datum waarop uw kind werkelijk voor de eerste keer naar school gaat) 

 


