
  

  
  
  

  

  

  

   

 

 

                     Merelstraat 46 

1742 JM Schagen 

Tel.: 0224-296008 

 

info@bsdewielewaal.nl 

www.bsdewielewaal.nl 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Achternaam  : ________________________________________________________ 

Voornamen  : ________________________________________________________ 

Roepnaam  : ________________________________________________________ 

Geslacht  :      ☐ jongen                     ☐ meisje 

Geboortedatum    : ________________________________________________________ 

Geboorteplaats     : ☐ Schagen ☐ Anders, nl________________________ 

Geboorteland  :      ☐ Nederland ☐ Anders, nl. _______________________ 

Nationaliteit  : ☐ Nederlandse             ☐ Anders, nl. _______________________ 

Adres  : Straat _______________________________ Huisnummer _________ 

                             Postcode ___________  Woonplaats ___________________________ 

Telefoonnummer  : 0224- ______________________  06- _________________________ 

   Zijn deze nummers geheim:   ☐ ja    ☐ nee  

   Mogen deze nummers aan klasgenoten van uw kind bekend gemaakt worden?  

                             ☐  ja    ☐ nee 

BSNnummer 1       : __________________________________________________ 

Is er sprake van een éénoudergezin2?    ☐ ja    ☐ nee  

 

Huisarts  : Naam________________________ Telefoon  __________________  

   Adres __________________________________________________ 

 

Vorige school  : ☐ peuterspeelzaal / kinderdagverblijf   ☐ basisschool    ☐ speciaal onderwijs 

    Naam _______________________________________________   

    Adres _______________________________nummer _________ 

       Postcode  _____________ Plaats __________________________ 

       Tel.nr.: ______________________________________________  

 

Bij verandering school of verhuizing, wanneer 1e schooldag: ______________
  

en  welke groep: ______________ 

 

1
 A.u.b. kopie bijvoegen van de officiële verklaring van de belastingdienst (of kopie identiteitskaart, eigen paspoort of 

document uit basisadministratie gemeente waarop het sofi-nummer is vermeld). 

2
 Er is sprake van een éénoudergezin als de verzorging van het kind berust bij één ouder. Echter als er sprake is van co- 

ouderschap (beide ouders zijn afwisselend belast met de dagelijkse verzorging), dan betreft het geen éénoudergezin.
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Gegevens over de 1e
 ouder/verzorger/voogd (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Achternaam          : ___________________________________________________________ 

Voornaam             : ___________________________________________________________ 

Adres                   : Straat ____________________________________Huisnummer________ 

                             Postcode _____________ Woonplaats ____________________________ 

Telefoonnummer   : 0224- _________________________ 06-_________________________ 

Telefoon werk       : ___________________________________________________________ 

E-mailadres          : ___________________________________________________________ 

Geslacht               :  ☐ man                 ☐ vrouw 

Nationaliteit          :  ☐ Nederlandse      ☐ Anders, nl. _________________________________ 

Geboorteland        :  ☐ Nederland         ☐ Anders, nl. _________________________________ 

Geboortedatum     :  ___________________________________________________________ 

Burgerlijke staat   : ongehuwd / gehuwd / gehuwd geweest / samenwonend. 

Beroep                 : ____________________________________________________________ 

 

 

Gegevens m.b.t. gewichtenregeling3
 basisonderwijs. 

 

Opleiding       Naam hoogst genoten onderwijs 

                      ☐  Basisonderwijs 

                      ☐  (v)so - zmlk 

                      ☐  lbo of vbo, of hiermee gelijkgesteld onderwijs4  
                      ☐  Praktijkonderwijs of hiermee gelijkgesteld onderwijs4  
                      ☐  VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg of hiermee 

                           gelijkgesteld onderwijs4 

                      ☐  MAVO (c/d niveau) 

                      ☐  VMBO gemengde leerweg of theoretische leerweg 

                      ☐  HAVO 

                      ☐  VWO 

                      ☐  MBO 

                      ☐  HBO 

                      ☐  Universitair onderwijs 

 

Diploma   ☐   ja         In welk jaar _______________________________________________ 

   ☐   nee      Aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding  ________ 

Naam school    : _________________________________________________________________ 

Plaats/land      : _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3
 De bekostiging van onze school is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober. Daarnaast is het opleidingsniveau van de 

ouders/verzorger/voogden een criterium om al dan niet extra middelen toe te wijzen. Dit noemen we de ‘gewichtenregeling’. 

Het is voor ons zeer belangrijk dat u deze gegevens invult. 

4
 Lager beroepsonderwijs (lbo), lagere agrarische school (las), lagere technische school (lts), lager economisch en 

administratief onderwijs (leao), lager huishoud-en nijverheidsonderwijs (lhno), ambachtsschool, huishoudschool, technische 

school.  
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Gegevens over de 2e
 ouder/verzorger/voogd (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Achternaam          : ___________________________________________________________ 

Voornaam            : ____________________________________________________________ 

Adres                   : Straat _______________________________Huisnummer_____________ 

                             Postcode _____________ Woonplaats ____________________________ 

Telefoonnummer   : 0224- __________________ 06-_________________________________ 

Telefoon werk       : ___________________________________________________________ 

E-mailadres          : ___________________________________________________________ 

Geslacht               :  ☐ man     ☐ vrouw 

Nationaliteit          :  ☐ Nederlandse      ☐ Anders, nl. _________________________________ 

Geboorteland        :  ☐ Nederland         ☐ Anders, nl. _________________________________ 

Geboortedatum     :  ___________________________________________________________ 

Burgerlijke staat   : ongehuwd / gehuwd / gehuwd geweest / samenwonend. 

Beroep                 : ____________________________________________________________ 

 

Gegevens m.b.t. gewichtenregeling3
 basisonderwijs. 

 

Opleiding         Naam hoogst genoten onderwijs 

                      ☐  Basisonderwijs 

                      ☐  (v)so - zmlk 

                      ☐  lbo of vbo, of hiermee gelijkgesteld onderwijs4 

                      ☐  Praktijkonderwijs of hiermee gelijkgesteld onderwijs4 

                      ☐  VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg of hiermee 

                           gelijkgesteld onderwijs4 

                      ☐  MAVO (c/d niveau) 

                      ☐  VMBO gemengde leerweg of theoretische leerweg 

                      ☐  HAVO 

                      ☐  VWO 

                      ☐  MBO 

                      ☐  HBO 

                      ☐  Universitair onderwijs 

 

Diploma          ☐   ja        in welk jaar _______________________________________________ 

                      ☐   nee     Aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding  ________ 

Naam school   : _________________________________________________________________ 

Plaats/land     : _________________________________________________________________ 

 

 

Gegevens over uw gezin: 

Wilt u hier de naam/namen van de andere kinderen uit het gezin noteren : 

      Voornaam         Geboortedatum   

1. __________________  ___ _________________      ☐ jongen       ☐ meisje 

2. __________________  ___ _________________      ☐ jongen       ☐ meisje 

3. __________________  ___ _________________      ☐ jongen       ☐ meisje 

4. __________________  ___ _________________      ☐ jongen       ☐ meisje 

5. __________________  ___ _________________      ☐ jongen       ☐meisje 
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Met wie mogen we contact opnemen als u zelf niet bereikbaar bent? 

 

1.   ☐    Oma en/of opa      ☐  Buren        ☐ Oom of tante     ☐ Anders, nl. _____________ 

      Naam: ________________________   Adres:__________________________________ 

      Tel.nr.: _______________________    06- ____________________________________ 

 

2.   ☐    Oma en/of opa      ☐   Buren       ☐ Oom of tante      ☐ Anders, nl. _____________ 

      Naam: _________________________  Adres:__________________________________ 

      Tel.nr.: ________________________  06- ____________________________________ 

 

Bijzonderheden over uw kind : 

 

Is uw kind rechtshandig:    ☐  ja    ☐ nee  

Is uw kind ergens allergisch voor:           ☐  ja    ☐ nee 

Zo ja, waarvoor: ________________________________________________________________ 

Heeft uw kind logopedie (gehad):           ☐  ja    ☐ nee 

Zo ja, wie is/was de logopediste:            Naam: _______________________________________ 

                                                           Woonplaats: ___________________________________ 

                         Telefoon: _____________________________________ 

Komen er dyslexie en/of andere leerproblemen voor in de familie: _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Is uw kind al eens ergens voor getest:    ☐  ja    ☐ nee  

Zo ja, waarvoor: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Eventuele opmerkingen: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 

Door ondertekening van dit formulier stemt u ermee in dat de activiteitencommissie voor bepaalde 

activiteiten, zoals Sint- en Kerstviering, sportdag en toernooien, excursies e.d. een factuur 

opmaakt voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor de schoolreis en/of schoolkamp krijgt u een aparte 

factuur. 

 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en dat de aangemelde 

leerling niet op een andere school ingeschreven staat. 

 

1e ouder/verzorger/voogd                               2e ouder/verzorger/voogd 

 

(plaats)____________   ___________            (plaats)____________________________ 

(datum)__________       ______      _ datum)____________________________ 

 

(handtekening) __________________            (handtekening)______________________
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