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AANMELDINGSFORMULIER 
Datum aanmelding: 
 

 
Leerling 
Achternaam .......................................................... Geslacht: m / v 
Roepnaam .......................................................... Geboorteplaats: ...................………….. 
Voornamen .......................................................... Geboorteland: ………………………….. 
Geboortedatum ..........................................................  
Adres .........................................................  Woonplaats en postcode:……………. 
    ............................................................ 
Telefoon ..........................................................  Geheim nummer? Ja/nee 
Nationaliteit ..........................................................  
BSN-nr. leerling ……………………………………….. Godsdienst:……….………..…………… 
 
Vorige school / peuterspeelzaal: ................................................................................................................... 
Adres vorige school:....................................................................................................................................... 
Onderwijs sinds: ................................................................. 
Einddatum vorige school: .................................................. uit groep ………………………………… 
 
Huisarts:  ......................................................... Tel.nr....................................................... 
Tandarts: ………………………………..……... Tel.nr …………………………………..... 
Onder behandeling van specialist (geweest): ................................................................................................ 
Bijzonderheden over gezondheid: ................................................................................................................. 
Allergieën: .......................................................................... Gehoorproblemen? ja / nee  
Dyslexie in familie? ja / nee / niet bekend Zindelijk? ja / nee 
 
Alle kinderen verdienen ondersteuning. Zijn er bijzonderheden waardoor uw kind een speciale 
ondersteuningsbehoefte heeft?………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wij denken dat ieder kind zich alleen zo goed mogelijk kan ontwikkelen als het zich veilig voelt. In verband 
met de optimale begeleiding waar ieder kind recht op heeft, nodigen we ouders van leerlingen die een 
speciale ondersteuningsbehoefte hebben, uit voor een extra gesprek met de directeur van de school.  
 
Ouders / Verzorgers: 
 moeder / verzorger 1 vader / verzorger 2 
Voorletters /Achternaam ................................................. .............................................................. 
Adres: …………….................................................................. .............................................................. 
Postcode/ woonplaats:........................................................... ............................................................. 
e-mail: ………………………………………………………….. ………………………………….………. 
mobiel privé …………………………………  ……………………………….…………. 
Tel.nr. werk ………………………………… ………………………………………….. 
Relatie tot kind  ................................................ .……………………………………….… 
Burgerlijke staat:  ………………………………… …………………………………………. 
Eenoudergezin: ja / nee ja / nee  
Ouderlijk gezag ja / nee ja / nee 
Nationaliteit ………………………………... ……………………………………. 
Gezinssamenstelling: (broertjes, zusjes, nieuwe gezinssamenstelling)  
……………………………………………………………………………………………………………..….. 
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 Noodadres 1 Noodadres 2  

Tel. bij afwezigheid ……………………………..… ………………………………….....  
Naam ……………………………..… …………………………………….  
Relatie tot kind …………………………..…… ……………………………………. 
 
 
Anderstalige leerlingen 
In Nederland sinds:  ………………………………. Moedertaal: …………………….. 
Omgangstaal thuis: ………………………………. 
 
Ouderverklaring 
Voor de overige gegevens omtrent de ouders vragen wij u bijgaand formulier van het Ministerie van OCW 
in te vullen. 
 
Overige informatie 
Toestemming voor vervoer per particuliere auto i.v.m. excursies: ja / nee 
Toestemming hoofdluiscontrole: ja / nee 
Toestemming gebruik foto's op website school:  ja / nee 
 Facebookpagina school: ja / nee (indien van toepassing) 
 PR (folders, krantenartikel): ja / nee 
  
Toestemming automatische incasso vrijwillige ouderbijdrage: ja / nee    en schoolreisje ja / nee 
IBAN-nr. rekening: ……...................................... t.n.v. …………………………………………………. 
 
Verklaring: 
 
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers dat 
…………………………………………………..................................................................................... 
(naam en voornaam leerling) 

0 de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze aanmelding niet op een andere school stond 
ingeschreven; 

0 voor het eerst op een school wordt aangemeld: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

 
Ondergetekende verklaart dat de hiervoor verstrekte gegevens juist zijn en gaat ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 
 
Plaats …………….................... Datum ……………………………. 
 
Naam van één van de ouders /  verzorgers ………………………. 
 
Handtekening: ………………………………………………………... 
 
 
 
Met de door u verstrekte gegevens zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan.  
Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn/haar kind betrekking 
heeft.  
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat de directe gegevens uit de administratie ter kennis brengt aan anderen dan degenen 
die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 
 
 
 

Datum inschrijving:…………………………………………………….. 
 
Handtekening directeur:…………………………………………… 
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Ontwikkelingsverloop van uw kind: 

Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van uw kind aangeven of er 

sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de verdere schoolloopbaan 

van uw kind. 

 

Spelen (o.a. concentratie, zelfstandigheid)      ja/nee 

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat en spraak)     ja/nee 

Is er sprake van dyslexie in de familie?      ja/nee 

Gedrag: (o.a. overactief, teruggetrokken, probleemgedrag)    ja/nee 

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. functie van zintuigen, slaap- en 

eetproblemen)          ja/nee 

Contacten met anderen        ja/nee 

Redzaamheid (o.a. aan- en uitkleden)      ja/nee 

Allergieën           ja/nee 

Medicijngebruik         ja/nee 

Moeilijkheden bij de geboorte (o.a. zuurstofgebrek, te vroeg geboren)  ja/nee 

 

Toelichting: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naam leerling………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:………………………………………………. 
 
Invuldatum:…………………………………………………….. 
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Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van 

uw kind, hulpverleners zijn ingeschakeld en/of uw kind onder behandeling is, of is geweest van: 

 

KNO arts………………………………………………………..ja/nee, periode…………………………….. 

Psycholoog……………………………………………………..ja/nee, periode…………………………….. 

Logopedist……………………………………………………...ja/nee, periode…………………………….. 

Fysiotherapeut…………………………………………………ja/nee, periode…………………………….. 

Ambulante begeleiding………………………………………..ja/nee, periode…………………………….. 

Andere, namelijk……………………………………………….ja/nee 

 

Toelichting 

 
 
 
 
 
Hierbij verklaart de heer/mevrouw……………………………………………….. dat de hiervoor vermelde 

gegevens juist zijn. 

 

 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 
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Ouderverklaring 
  

In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s) op de eerste schooldag van de 
leerling: Ouderverklaring opleiding in Nederland  

Deel 1: Gegevens leerling   
Achternaam  

 

Voorna(a)m(en)  
 

Geboortedatum                                                                                  m /  v 

Burgerservicenummer  
 

Bent u de enige ouder?  ja /  nee 
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld.)  

Datum eerste schooldag leerling  

  

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger 
Voorletters en achternaam 
 (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke 
achternaam) ouder 

 

Geboortedatum ouder/verzorger   

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. 

       1  - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  
- (v)so-zmlk  

 2  - praktijkonderwijs/ LWOO  
 - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook 
nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, 
lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, 
ambachtsschool, huishoudschool)  
 - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo 
theoretische leerweg, havo, vwo  

 3  - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het 
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo 
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)  
 - mbo, hbo, wo-opleiding  

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over 
een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 
telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  

Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  

 
Naam van ouder/verzorger 

 

Datum  
 
 

Handtekening 

Deel 3: gegevens tweede ouder/ verzorger vindt u op de achterzijde van dit formulier 

  

      
                                                           

Openbare Basisschool 
De Tweemaster 
Korte Westerstraat 7 
1601 RH Enkhuizen 
Tel.  0228 – 312 118 
info@tweemaster-enkuizen.nl  
www.tweemaster-enkhuizen.nl  

mailto:info@tweemaster-enkuizen.nl
http://www.tweemaster-enkhuizen.nl/
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Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger 
Voorletters en achternaam 
 (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke 
achternaam) ouder 

 

Geboortedatum ouder/verzorger   

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. 

       1  - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  
- (v)so-zmlk  

 2  - praktijkonderwijs/ LWOO  
 - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook 
nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, 
lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, 
ambachtsschool, huishoudschool)  
 - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo 
theoretische leerweg, havo, vwo  

 3  - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het 
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo 
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)  
 - mbo, hbo, wo-opleiding  

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over 
een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 
telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  

Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  

 
Naam van ouder/verzorger 

 

Datum  
 
 

Handtekening 
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Procedure aanmelden leerlingen (behorend bij het aanmeldingsformulier) 
 
Met de komst van de Wet Passend Onderwijs is de procedure voor het aanmelden van leerlingen 
gewijzigd. 
Bij de invoering van het Passend Onderwijs is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor 
moeten zorgen dat ieder kind dat bij hun school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt 
binnen de scholen van het samenwerkingsverband “De Westfriese Knoop”. 
Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waar het kind wordt aangemeld, eerst alle mogelijkheden 
onderzoekt of er op deze school passend onderwijs voor het kind gerealiseerd kan worden. 
U bent verplicht om aan te geven of er voor uw kind extra ondersteuning nodig is. 
 
Daarom melden ouders hun kind eerst aan bij de basisschool van hun keuze. Zo mogelijk minimaal 10 
weken van te voren. De school heeft vervolgens een zorgplicht. Dat houdt in dat de school 6 weken heeft 
om te besluiten over het verzoek tot toelating en de school mag deze termijn met maximaal 
4 weken verlengen.  
 
Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is, heeft de school gegevens over het kind 
nodig. 
 
Deze gegevens komen van: 

- de eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang) 
- de door de ouders aangeleverde gegevens 
- de uitkomst van het eventuele extra gesprek met de directie 
- indien nodig kunnen deze gegevens aangevuld worden met informatie of onderzoeksgegevens van 

een externe instantie. 
 
De besluitvorming tot toelating hangt mede af van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en van de 
expertise en het ondersteuningsprofiel van de school. Als de school het kind niet voldoende ondersteuning 
kan bieden, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken (plus een eventuele verlenging met 4 weken) een 
andere school die de ondersteuning wel kan bieden. 
 
Uiteindelijk besluit de school binnen 10 weken tot eventuele toelating van de leerling. 
Als de besluitvorming positief is, zal de datum van inschrijving op het formulier vermeld worden en worden 
voorzien van een handtekening van de directeur van de school. 
 
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. 
Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, kunnen op een wachtlijst met vooraanmeldingen worden 
geplaatst. 


