
 
 
   

  

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft  de school 
een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN 

heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.  
**U wordt verzocht deze gegevens in te vullen zodat de school bij het verzorgen van 
onderwijs rekening kan houden met de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. Het 
is vanuit de privacy-wetgeving geen verplichting.  

 

Leerlinggegevens 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                           

Roepnaam                      

Geslacht                                        ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

Straat en huisnummer     Postcode  ______ 

Woonplaats       Geheimadres     ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim      ☐ Nee ☐ Ja 

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)         

Land van Herkomst         ☐ n.v.t. 

Datum in Nederland         ☐ n.v.t. 

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit         ☐ n.v.t. 

                       

Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie**         ☐ n.v.t. 

VVE Programma**          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)**        ☐ n.v.t. 

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 

  



 
 
   

  

 

Noodnummers  

Naam       Telefoonnummer      

Naam       Telefoonnummer      

Naam       Telefoonnummer      

Naam       Telefoonnummer      

 

Medische gegevens** 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

Naam huisarts           

Straat en huisnummer huisarts         

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

Naam tandarts           

Straat en huisnummer tandarts         

Postcode en woonplaats tandarts         

Telefoonnummer tandarts                                                                                                              

 

 

 

  



 
 
   

  

 

Gegevens ouder/verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef            ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

Telefoon mobiel        Geheim    ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim    ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Wettelijke verzorger             ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode    

Woonplaats       Geheimadres     ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim   ☐ Nee ☐ Ja  

Gegevens ouder/verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim    ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk       Geheim    ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Wettelijke verzorger            ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer            Postcode     

Woonplaats             Geheimadres     ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                             Geheim   ☐ Nee ☐ Ja   



 
 
   

  

Toestemming voor gebruik 

foto's en video's van kind 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op social media accounts van de school   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

 

Aanvullende opmerkingen 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met 

wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste 

gegevens van het kind.  

 

Ondertekening  

Ouder/Verzorger 1      Ouder/Verzorger 2  

Naam       Naam                     ______  

Datum      Datum    ______       

Handtekening      Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE TOELICHTING AANMELDINGSFORMULIER     

VERKLARING SCHOOL  De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor: de 

directie van de school en eventuele centrale directie; de inspectie van het basisonderwijs; de rijksaccountant van het minist erie 

van OCW. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heef t recht op inzage van  

administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. 

 



 
 
   

  

 

Buitenschoolse opvang (in samenwerking met DOL FIJN)  

 

Daltonschool de Vliegeniers biedt mogelijkheid voor buitenschoolse opvang in samenwerking 

met DOL FIJN. De opvanglocatie van DOL FIJN bevindt zich in hetzelfde gebouw als onze 

school. Dat is leuk, makkelijk en het geeft een vertrouwd en veilig gevoel! Indien er interesse 

is voor buitenschoolse opvang bij inschrijving op onze school, geef dan hieronder de 

mogelijke gewenste dagen/momenten aan. DOL FIJN neemt hierover contact op.   

 

Naam leerling                                                                                         

Geboortedatum                                                         

Naam ouder                                                         Telefoonnummer           

E-mailadres                                                      

 

Gewenste dagen:  

BSO Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voorschoolse 

opvang 

     

Naschoolse 

opvang 

     

 

De buitenschoolse opvang van DOL FIJN biedt voor ieder kind een beleving, van de 

kleinsten tot de grootsten. Voor alle kinderen van 4 tot en met 13 jaar bieden zij ontspanning 

en inspanning en bovenal gezelligheid en plezier. Het accent in de buitenschoolse opvang 

ligt op de vrijetijdsbesteding.  

DOL FIJN biedt je kind de ruimte om te kiezen voor bijvoorbeeld een sportieve of juist een 

creatieve activiteit. De pedagogische medewerkers denken mee waar nodig en laten 

kinderen vrij waar dat kan. De kinderen spelen met hun vriendjes en kunnen zelf kiezen wat 

ze doen. Er wordt gezorgd voor een aantrekkelijk en inspirerend aanbod qua vermaak. 

Daarbij verliezen ze bij DOL FIJN natuurlijk niet het pedagogisch element niet uit het oog, 

want opgroeien en wijzer worden stopt niet als de bel gaat aan het einde van de schooldag.  

 

 


