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Aanmeldformulier OBS Flora 

Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

*BSN                

*Toelichting BSN  

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. 

Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het 

nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden: 

1. Op het officiële document, dat u van de overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan kunt u 
bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave krijgen. 

2. Op het paspoort of identiteitsbewijs van de leerling. 
3. Op de zorgpas of zorgpolis van de leerling. 
4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. 

 

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit                              ☐ n.v.t. 

Land van Herkomst     ____________________             ☐ n.v.t. 

Datum in Nederland                                    ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

 

Land van herkomst ouders/verzorgers  

Land van herkomst ouder/verzorger 1       ☐ n.v.t.  

Land van herkomst ouder/verzorger 2       ☐ n.v.t.  
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Gegevens vorige onderwijsinstelling 

Heeft uw kind vroeg, voorschoolse educatie (VVE) gevolgd?    ☐ n.v.t. 

 

Komt uw kind van een andere school?             ☐ ja      ☐ nee ☐ n.v.t.  

Naam school van herkomst         ______ 

Plaats school van herkomst         ______  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)       ____________ 

 

Huisarts 

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

 

Broers en zussen op school 

Naam            Groep:____   

Naam            Groep:____  

Naam            Groep:__ __ 

Naam           Groep:____ 

 

Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail*       @      

*Wij sturen u belangrijke  informatie via dit e-mailadres vanuit ons administratiesysteem, zoals  

specifieke informatiebrieven en persoonlijke berichten over uw kind. 
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Relatie tot kind  (vader, moeder, stief- of pleegouder, voogd etc.)   ______ 

Wettelijke verzorger (bevoegd gezag)             ☐ Nee ☐ Ja 

Adres, indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon vast             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  

 

Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer      

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail*       @    ______ 

Relatie tot kind             

*Wij sturen u belangrijke  informatie via dit e-mailadres vanuit ons administratiesysteem, zoals  

specifieke informatiebrieven en persoonlijke berichten over uw kind. 

Wettelijke verzorger (bevoegd gezag)             ☐ Nee ☐ Ja 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis (vast)                    ☐ Nee ☐ Ja   

 

Medische gegevens leerling 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Producten die het kind niet mag       ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  
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Aanvullende opmerkingen die voor school van belang kunnen zijn: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Noodnummers 

Naam en telefoonnummer van contactpersonen in geval van nood (bijvoorbeeld als het niet lukt  om 

de ouders/verzorgers te bereiken) 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 
 
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.  

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Ondertekening  

Verzorger 1        Verzorger 2  

Naam        Naam                       

Datum       Datum           

                  

Handtekening       Handtekening 

 

 

 

 

 

Door uw kind aan te melden geeft u toestemming voor een overdracht met de peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf of de vorige school. 
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Communicatie 
 
Voor de communicatie met ouders versturen wij, behalve e-mails, berichten via onze schoolapp: 

“Social Schools”. U kunt de app gratis downloaden in de appstore/playstore. U ontvangt een e-mail 

om een account aan te maken zodra uw kind in ons leerlingvolgsysteem staat.   

 

Informatie beeldgebruik 
 
Via onze schoolapp van Social Schools kunt u onder ‘beeldgebruikvoorkeuren’ aangeven of en welk 
beeldmateriaal wij als school mogen gebruiken waar uw kind op te zien is.  
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes, 
excursies, vieringen, Kijk en Doekunst, Koningsspelen en andere bijzondere lessen. Ook uw 
zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 
 
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze 
thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.  
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen 
en delen van beeldmateriaal op internet. 
 
Het maken van foto’s en video’s in de school en op het schoolplein is alleen toegestaan na toestemming 
van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden: 

• Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s. 

• Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik. 

• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media. 

• Maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn. 

• Maak een close-up alleen van je eigen kind. 

• Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat. 
 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de 
stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan aangeven in onze app bij 
‘beeldgebruikvoorkeuren’, nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter 
gebruikt en gedeeld worden. 
 
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor 
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een 
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van 
dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met 
beeldmateriaal van leerlingen).  
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