
 

 

 
Aanmeldformulier Kindcentrum De Stern 

 
 
Aanmelden voor: 

o Kinderdagopvang 
o Peuterhuis 
o Basisschool 

o Voorschoolse opvang 
o Naschoolse opvang 
o Brede School 

 
 
Gegevens leerling: 

Achternaam:      Voorvoegsel:     BSN:      

Roepnaam:      Voornamen:       

Geslacht:  jongen / meisje   Geboortedatum:      

Adres:       Huisnr:  Postcode:    

Woonplaats:              

Telefoonnummer:     Geheim:  ja / nee 

Mobielnummer vader:     Mobielnummer moeder:     

Emailadres vader:     Emailadres moeder:     

Nationaliteit:       Thuistaal:       

Geboorteplaats:      Geboorteland:      

In Nederland sinds:      Godsdienst:       

Peuterspeelzaal bezocht:  ja / nee  Zo ja, welke:      

Kinderdagverblijf bezocht:  ja / nee  Zo ja, welke:      

Ingeschreven op een andere school?  ja / nee  Zo ja, welke:      

Indien zij-instroom: doorlopen groepen:    Doublure in groep:     

 

Zorg:  

Huisarts:      Tel.nr.:       

Adres:              

Zorgverzekering:      Verzekering nr.:      

WA- verzekering:   ja / nee 

Medicijngebruik:             

Allergie:             

Dieet:               

 

In geval van nood als ouders niet bereikbaar zijn: 

Naam:        Tel.nr.:       

Relatie tot het kind:            



 

 

Gegevens vader: 

Achternaam:       Voorletters:       

Adres, indien anders dan leerling:           

Land van herkomst:      Nationaliteit:       

Geboortedatum:      

Hoogst genoten opleiding:     Diploma behaald:  ja / nee 

School (naam):      Plaats:        

Beroep:       Tel.nr. werk:       

 

Gegevens moeder: 

Achternaam:       Voorletters:       

Adres, indien anders dan leerling:           

Land van herkomst:      Nationaliteit:       

Geboortedatum:      

Hoogst genoten opleiding:     Diploma behaald:  ja / nee 

School (naam):      Plaats:        

Beroep:       Tel.nr. werk:       

 

Burgerlijke staat: 

o Gehuwd 
o Samenwonend 
o Gescheiden  
o Eenoudergezin;  De leerling woont bij: 0 vader   0 moeder  0 anders:     

 

Verdere kinderen Roepnaam:    j / m:  geboortedatum: 

uit dit gezin:             

              

           

              

 

Ouders/verzorgers verklaren kennis te hebben van de op school geldende regeling en hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage en verklaren tevens akkoord te gaan met betaling daarvan: ja / nee 
 
Geven toestemming voor foto’s ter publicatie op: Social Media  ja / nee 
       Schoolwebsite  ja / nee 
       Schoolgids  ja / nee 
       Schoolapp  ja / nee 
 
Ondergetekenden, ouders/verzorgers van bovenvermelde leerling verklaren dat bovenstaande gegevens 
naar waarheid zijn ingevuld. 
 
 
Handtekening vader:      Handtekeningen moeder:     
  
Plaats en datum:      Plaats en datum:      
 
N.B.: Inlevering c.g. acceptatie van dit aanmeldingsformulier betekent niet automatische inschrijving van het kind.  

Groep:   Leerjaar:   Leerkracht:      
Gewicht:      Melding vorige school:     


