
 

 

 
Obs De Hoekstee                                         
De Hoek 26                                                 
8381 BL Vledder                                          
0521-381320                                              
  

 

aanmeldformulier 

Aanmeldingsformulier  

Met dit formulier meldt u uw kind aan bij OBS De Hoekstee, vallend onder Stichting 

Talent Westerveld. 

 

Gegevens van het kind 

 

Roepnaam  

 

Voornamen (voluit)  

 

Achternaam  
 

Geslacht man  /  vrouw* 

 

Woonadres (straat + 

huisnummer) 

 Geheim:  ja /nee* 

Postcode  

Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats, 

geboorteland 

 

Nationaliteit  

Burgerservicenummer  

Broer(s) en of zus(sen) 
Naam en 

geboortedatum 

 

 
U wordt verzocht bij dit aanmeldformulier een kopie te overleggen van één van de volgende 

documenten: 

- Paspoort 

- Identiteitsbewijs 
- Geboortebewijs 

- Afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente wordt verstrekt 

 
 

Gegevens ouder / voogd 1 

Relatie tot het kind 

 

moeder/vader/anders…………… 

Heer/mevrouw  

Voorletters  

Tussenvoegsels  

Achternaam  
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Telefoonnummer 

 

 Geheim:  ja / nee* 

Telefoonnummer extra 

 

 Geheim:  ja / nee* 

E-mail  
(via dit mailadres ontvangt u 

informatie van de school) 

 

Burgerlijke staat  Gehuwd /geregistreerd partnerschap / gescheiden/anders…………… 

Indien ouders niet meer samen zijn, bij wie heeft het kind hoofdverblijf 

Ouder verzorger 1 /  Ouder verzorger 2 

Ouderlijk gezag  ja/nee* 

Heeft u een ander woonadres dan uw kind?  Vul dan hieronder de juiste gegevens in 

Straat en huisnummer  Geheim:  ja / nee* 

Postcode en woonplaats   

Samenstelling gezin  

Is er sprake van een eenoudergezin?   Ja/Nee 

 
 

Gegevens  ouder / verzorger 2 

Relatie tot het kind 

 

moeder/vader/anders…………… 

Heer/mevrouw  

Voorletters  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Telefoonnummer  Geheim:  ja / nee* 

Telefoonnummer extra  Geheim:  ja / nee* 

E-mail adres 
(via dit mailadres ontvangt u 

informatie van de school) 

 

Burgerlijke staat  Gehuwd /geregistreerd partnerschap / gescheiden/anders…………… 

Indien ouders niet meer samen zijn, bij wie heeft het kind hoofdverblijf 

Ouder verzorger 1 /  Ouder verzorger 2 

Ouderlijk gezag  ja/nee* 

Heeft u een ander woonadres dan uw kind?  Vul dan hieronder de juiste gegevens in 

Straat en huisnummer  Geheim:  ja / nee* 

Postcode en woonplaats   

Samenstelling gezin  
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Gegevens voogd/voogdijorganisatie indien van toepassing 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer                                                                           Geheim:  ja / nee* 

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer  

 

Extra ondersteuning 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?                                                 Ja/Nee 

Indien ja, vanwege 
□ Visuele beperking 

□ Auditieve beperking 

□ Lichamelijke beperking 
□ Ontwikkelingsstoornis 

□ Medische zorg 

□ Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Toelichting: 

 

 

 

Heeft uw kind een VVE-indicatie?      Ja/Nee 
 

Is uw kind zindelijk?                        Ja/Nee               (bij aanmelding groep 1) 
 

Overige informatie om uw kind een goede start op onze school te geven ( denk 

bijvoorbeeld aan woordenschat, motoriek, ontwikkelingsvoorsprong of talenten) 
 

 

Indien van toepassing bij dit aanmeldformulier overleggen: 
- eventueel verslag psychologisch rapport 

- eventueel rapport leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie) 
 

 

Zijn er omstandigheden waar de school rekening mee moet houden? 

□ Dyslexie 
□ Dyscalculie 

□ Hoogbegaafdheid 
□ Medische bijzonderheden, nl………………………………………………………………………….. 

□ Medicijngebruik, nl………………………………………………………………………………………….. 

□ Begeleiding buiten school om, nl……………………………………………………………………. 
□ Overig, nl………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Indien van toepassing bij dit aanmeldformulier overleggen: 

- kopie dyslexieverklaring 
- kopie dyscalculieverklaring 

-  kopie IQ onderzoek 
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Overige gegevens 
 

Medisch Huisarts 

Naam   

Telefoonnummer  

 

 

 

Contactgegevens bij afwezigheid 

 Gegevens 1 Gegevens 2 

Naam   

Relatie tot het kind    

Telefoonnummer   

 

 
 

Gegevens voorschoolse historie (peuterspeelzaal PSZ / kinderdagverblijf KDV) ten 

behoeve van overdracht 

Naam: 

Plaats: 

PSZ / KDV / 

Gastouder* 

Naam: 

Plaats: 

PSZ / KDV / 

Gastouder* 

Heeft uw kind deelgenomen aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie) ja / nee* 

Ik geef toestemming aan de school om eventueel contact op te nemen 

met deze vestiging om informatie in te winnen, zodat u op de hoogte 

bent van de begeleiding die mijn kind nodig heeft. 

Ja / nee 

 
 

 

Gegevens school van eerste keuze 

Is dit de eerste school waarop u uw kind aanmeldt? ja / nee* 

Staat uw kind voor aanmelding ingeschreven op een andere school ja / nee* 

Heeft uw kind in zijn/haar schoolloopbaan gedoubleerd?  

Zo ja, in welke groep? 

ja / nee* 

Indien uw kind van een andere school komt: 

Is deze school geïnformeerd over het vertrek van uw kind? 

In welke groep zat uw kind? ........ 
 

                                           

Ja / nee 

Indien uw kind afkomstig is van een andere school, wordt u verzocht het uitschrijfbewijs 
(voor zover dit niet ouder is dan 6 maanden) en het onderwijskundig rapport bij dit 

aanmeldformulier te overleggen.  
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Gewenste datum aanmelding? 
Op welke datum wenst u uw kind in te schrijven op de school? …………………… 
 

Ondertekening 

Ondergetekende gaat akkoord met de betaling van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, 
zoals die vermeld staat in de schoolgids.                                                          Ja/Nee

  

Ondergetekende geeft toestemming aan de school om gegevens, die relevant zijn voor 
de onderwijskundige begeleiding van uw kind, en eventuele voor de school belangrijke 

medische gegevens, in de leerlingadministratie op te nemen.        Ja/Nee 
 

Ondergetekende geeft toestemming om relevante leerlinggegevens bij verandering van 

basisschool door te geven aan de directeur van deze basisschool.       Ja/Nee 
 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld  

 
 

Naam en handtekening ouder/verzorger 1         Naam en handtekening ouder/verzorger 2 
 

 

 
 

Datum en plaats            Datum en plaats 
 

 

 
Bijlagen :  

 Toestemmingsformulier gegevensverwerking 

 Informatieformulier voorafgaand aan gegevensverwerking (leerlingen) 


