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Aanmeldformulier kind

Beste ouders/verzorgers,
We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor de Koningin Julianaschool. We vragen
u vriendelijk om dit formulier in te vullen zodat we met u contact kunnen houden en u kunnen
informeren als er nieuws is.
Door de nieuwe privacywetgeving moeten we een onderscheid maken tussen het aanmelden
en inschrijven van een kind. Het inschrijven gebeurt op het moment dat het kind
daadwerkelijk geplaatst wordt op de school. Bij aanmelding mogen we slechts enkele
gegevens vragen. Bij inschrijving zal u een nieuw formulier ontvangen waarop we meer
gegevens van uw kind en van u vragen.
Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie dan kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,

Giralda Broekhuizen-de Jong (directeur)

Versie 3-6-2021

Gegevens van de leerling:
Voor- en achternaam kind
Voorletters
Geslacht

Jongen / meisje

Geboortedatum kind
Adres kind
Heeft u uw kind ook bij andere
scholen aangemeld? Zo ja, wat is
uw voorkeursschool?
Heeft uw kind door een stoornis,
handicap of beperking (mogelijk)
extra ondersteuning nodig?* Zo ja,
wilt u dit kort toelichten? Alle
informatie wordt vertrouwelijk
behandeld.

Ja / nee
Voorkeursschool: ……….
Ja / nee
Toelichting: …………………………………

Gegevens van de ouders/verzorgers:
Voor- en achternaam ouder 1
Adres
Telefoonnummer en e-mailadres
Voor- en achternaam ouder 2
Adres
Telefoonnummer en e-mailadres
Heeft u al kinderen op onze school
zitten? Zo ja, wie?**

Ja / nee
Naam: ……………. Groep: …………….
Naam: ……………. Groep: …………….

Datum: ……………
Naam ouder 1: ……………

Naam ouder 2: …………..

Handtekening: ……………

Handtekening: …………..

* In het kader van Passend Onderwijs heeft een school een wettelijke plicht om te
beoordelen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.
** Een school mag hiernaar vragen als dit onderdeel is van haar toelatingsbeleid.
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