
 

 

 

Inschrijfformulier kindcentrum O3 
 
 

 

Algemene toelichting 

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeld- 

formulier toelating van de vermelde leerling op Kindcentrum O3 

 

Eén aanmeldleeftijd 

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar  

bij de school van uw voorkeur. U ontvangt een brief en een aanmeld- 

formulier per post als uw kind bijna 3 jaar is. Indien uw kind is toegelaten 

vult u dit inschrijfformulier in.  

 

 

Verklaring school 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden  

behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 

- directie en administratie van de school 

- schoolbestuur SCOH 

- de inspectie van het onderwijs 

- de rijks accountant van het Ministerie van OCW 

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 leerling administratie dat op zijn  

kind betrekking heeft. 

 

Burgerservicenummer (BSN) 

Onze school is vanaf 1 februari 2006 wettelijk verplicht de  

Burgerservicenummers in de administratie op te nemen. 

Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en 

bekostiging van de school door de overheid) worden alleen  

gegevens die niet tot de persoon herleidbaar zijn gebruikt.  

Verder mag het nummer worden gebruikt in contacten met 

de leerplichtambtenaar van de gemeente en tussen scholen  

onderling bij het in- en uitschrijven van een leerling.  

 

Toelichting Burgerservicenummer 

U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het 

Burgerservicenummer in te leveren. Het BSN nummer kunt u op een 

aantal documenten vinden: 

1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid hebt gekregen. 

2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling 

3. Op de zorgpas of zorgpolis 

4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie 

 

 

 

Documenten  in dossier 

legitimatiebewijs ouders ja  | nee  

legitimatiebewijs kind ja  | nee 

verzekeringspas kind ja  | nee 

kopie ooievaarspas Ja  | nee 

verklaring ouderraadbijdrage ja  | nee 

onderwijskundig rapport  ja  | nee 

overdrachtsformulier ja  | nee 

pasfoto’s 2x ja | nee 

Ruimte voor opmerkingen 

 

In te vullen door schoolleiding & administratie 

aanmelddatum  

inschrijfdatum  

groep  

kennismakingsgesprek  

1e wendag  

OKR ontvangen ja | nee | volgt nog 

overdrachtsformulier ja | nee | volgt nog 

actief | niet actief  

plaatsing in groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

controle  Admin | directeur 

 



Gegevens van het kind 

Burgerservicenummer kind (kopie in kind dossier)  

Achternaam  

Roepnaam kind  

Voornamen  

Geslacht                                                                    jongen  |  meisje 

Geboortedatum  

In Nederland sinds   

 

Straatnaam en huisnummer  

Postcode  

Woonplaats | Gemeente  

Land  Nederland 

Telefoon 070 -                                              geheim   ja  | nee 

Mobiel nummer 06 -                                                           (vader) 

 06 -                                                           (moeder) 

Nationaliteit Nederlands |  

Geboorteplaats  

Geboorteland Nederland   |  

Gezindte  PC  | RK  |  Islam  | Hindoe | geen 

Gedoopt ja   |   nee  

Thuistaal (indien anders dan Nederlands)  

Aantal kinderen in gezin 1  2  3  4  5 

Plaats van kind in gezin 1  2  3  4  5 

 

Peuterspeelzaal | Kinderdagverblijf 
 

Heeft uw kind op een peuterspeelzaal gezeten? 
ja  |  nee 

Naam peuterspeelzaal 
O3 De Boskabouter | anders  

Aantal maanden  
 

Adres, telefoonnummer  en contactpersoon  
 

Heeft uw kind gebruik gemaakt van een 
kinderopvang? 
ja  |  nee 

Daan Dak 
Kim Dak 

Adres, telefoonnummer  en contactpersoon  
 

 

 
Heeft uw kind de afgelopen 6 maanden elders 
onderwijs genoten 

ja  |  nee 

Indien ja, naam school  
 

Adres   
Plaats  
Telefoon     
Laatste groep  

 



 

VSO | TSO | NSO 
Gaat uw kind gebruik maken van de  tussenschoolse opvang 
(TSO) 

ja   |  nee 

Zo ja, op welke dag(en)  plaats kringetje om bewuste dagen ma | di | do | vr 

 

 
Gegevens van de ouders 
 ouder |verzorger 1 ouder | verzorger 2 

Achternaam   

Voorletters   

Adres   

Postcode   

Woonplaats | Gemeente   

Land   

Telefoon thuis   

Telefoon werk   

Burgerlijke staat geh.  | sam   |ong.   | ges geh.   | sam | ong.   | ges 

Etiket postbezorging   

Extra telefoonnummer & Omschrijving    

Geboortedatum   

Geboorteland   

Nationaliteit   

Beroep   

Gezindte PC | RK | Islam | Hindoe | geen PC | RK | Islam | Hindoe | geen 

E mailadres                   

Relatie tot kind (pleeg) moeder   |  vader (pleeg) moeder   |  vader 

Ouderlijk gezag ja | nee ja | nee 

Vluchtelingenstatus ja | nee ja | nee 

Eén oudergezin ja | nee ja | nee 

 

Huisarts en medisch 
Huisarts De Doc  |    

Tandarts  

Naam zorgverzekering kind AZIVO    | 

Nummer zorgverzekering kind  

Medicijngebruik 
Zo ja welke medicijnen 

ja  |  nee 

 

Allergie 
Producten die het kind niet mag 

ja   |  nee 

 

Heeft uw kind begeleiding gehad van logopedist? ja  |  nee 

Heeft uw kind begeleiding gehad van een 
fysiotherapeut? 

ja  |  nee 

Heeft uw kind een onderzoek ondergaan op medisch, 
psychologisch en/of pedagogisch gebied? 

ja  |  nee 

 



Verdere gegevens 

U ontvangt een koppelcode voor Social Schools zodra uw kind naar school toegaat.  

Kijk op www.socialschools.nl voor meer informatie 

 

Bent u bekend met het ouderinitiatief O3       

Informatie treft aan op www.kindcentrumO3.nl                                ja | nee 

 

Ik ben op de hoogte van de samenwerkingsovereenkomst tussen ouders en school.  

Ik heb deze verklaring ondertekend       ja | nee 

 
Ik geef toestemming dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door O3 gebruikt mag worden:   
(graag uw keuze(s) duidelijk aankruisen waar u toestemming voor geeft) 
 

Beeldmateriaal mag door de 
school gebruikt worden:  

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 in de schoolgids en/of 
schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de 
school en de onderwijs mogelijkheden. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de 
school.  

 op de openbare website van 
de school         

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de 
school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten 
zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.  

 op het besloten deel van 
Mijnschoolinfo 
(groepspagina’s) * 

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.  

 in de (digitale) nieuwsbrief  Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en 
om school 

 op sociale-media accounts 
van de school (Twitter, 
Facebook) 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en 
ontwikkelingen op school.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs 
op school. 

 

Verklaring: 

Hierbij verklaart ondergetekende:* 

• Dat hiervoor vermelde gegevens juist zijn ingevuld en gaat  ermee akkoord dat de opleidings-

gegevens gecontroleerd kunnen worden. 

• Dat het kind niet staat ingeschreven bij een andere basisschool 

• Kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids 

 

Naam van ouder / verzorger (1)                                                     naam van ouder / verzorger (2) 

______________________________                                           ____________________________________ 

datum                                                                                                 datum 

handtekening                                                                                    handtekening 

*Dit formulier dient te ondertekend worden door beide ouders.  

Wat als u gescheiden bent?  

-als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. 

-in andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 

 

http://www.socialschools.nl/
http://www.kindcentrumo3.nl/

