
 

 

Aanmeldingsformulier                
 

Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg 
 

Aanmelding voor cursus ……………  à Bij noten 1 t/m 8 zie toelichting (z.o.z.) 
 
 
 

Leerlinggegevens 
Achternaam  : …………………………………………………………………………….…   * M / V 
Doopna(a)m(en) voluit : ………………………………………………………………………………………..   

Roepnaam  : ………………………………………………………………………………………..  

Geboortedatum  : ………………………… Geboorteplaats    : ………………………………………. 

Straatnaam en nummer :…………………………………………………………………………………………. 

Postcode / woonplaats : …………………........................… BSN-nummer: ………………………1) 

Telefoonnummer : …………………… Geheim: *ja/nee   Nationaliteit : …………………………. 

Kerk.richting / wijkpredikant: ...……………..................../ ……………………………………………………. 
Naam huisarts : ………………………………………. Tel: ………………………………………….. 

School van herkomst : Komt uw kind van een andere school? *Ja/nee. Zo ja, welke:…………………. 

Zijn er zorgen m.b.t. ontwikkeling of gezondheid van uw kind? *Ja/nee.  

Bij ja, graag nader omschrijven op achterzijde van het formulier. 7+8) 

 
Gegevens ouders / verzorgers 

Gegevens vader / verzorger     
Naam en voorletters : ……………….…………………………...Geboortedatum: ………………………. 

Geboorteland  : …………………………………………… Nationaliteit:……………………………. 

Beroep: …………………………………. 

Naam hoogst genoten opleiding: cat.1 / cat. 2/ cat. 3 *   Zie ommezijde punt 2) 
Telefoon thuis  : …………………………………………… Telefoon mobiel: ……………………… 

E-mailadres  :………………………………………………………………. 

 

Gegevens moeder / verzorger      
Meisjesnaam en voorletters : ……………….…………………  Geboortedatum: ………………………. 

Geboorteland  : …………………………………………… Nationaliteit:……………………………. 

Beroep: …………………………………. 

Naam hoogst genoten opleiding: cat.1 / cat.2 / cat.3 *   Zie ommezijde punt 2) 
Telefoon thuis  : ……………………………………………Telefoon mobiel: ……………………… 

E-mailadres  :………………………………………………………………. 

Is er sprake van eenoudergezin *ja / nee Zo ja, wat is correspondentieadres: …………………………4) 
 

 
Aantal jongens/meisjes in het gezin …...j. …. m.       Plaats in het gezin ….e kind. 3) 
 
Lid schoolvereniging * ja / nee  

 z.o.z. 



 

 

 

Opmerkingen: 
• Hierbij stemt u in met de identiteit van de school. Zie bijgevoegd Document Identiteit. 
• U geeft hierbij aan wel / geen*) bezwaar te hebben tegen plaatsing van foto’s van uw 

kind(eren) op de schoolwebsite. 
 
Ondertekening door ouder / verzorger 
 
Naam: ................................................... Plaats: .................................... Datum: ................................... 
 

Handtekening: ................................................ 
 

 
 

Gegevens voor de administratie (niet invullen!!) 

School van plaatsing: 

 

Wegingsfactor: Instroomdatum: 5) 

Alle gegevens op dit formulier zijn op de  Handtekening: 

Instroomdatum nog correct bevonden. 6)  ………………………………… 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Toelichting aanmeldingsformulier 
Algemeen 
Het is van groot belang het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De meeste gegevens moeten 
verplicht bekend zijn op school. Andere gegevens zijn van belang voor vaststelling van de 
wegingsfactor. Enkele gegevens worden gevraagd voor ons of uw gemak. 
 

1) Het is een wettelijke vereiste dat de school beschikt over het Burgerservicenummer van uw 
kind. U dient een kopie van een bewijs waarop het Burgerservicenummer van uw kind staat 
hierbij te voegen. 

2)  Aan elke leerling wordt een wegingsfactor toegekend. Voor het vaststellen van de 
wegingsfactor wordt gevraagd naar de opleiding van de ouders. Wilt u dat zo zorgvuldig 
mogelijk invullen? 
cat. 1 : basisonderwijs of (v.)s.o./zmlk 
cat. 2 : l.b.o./v.b.o. pro of v.m.b.o. bbl/kbl 
cat. 3 : overig v.o. en hoger 

3) Bedoeld wordt: het hoeveelste kind. 
4) In geval van een eenoudergezin graag ook vermelden wie de correspondentie van school 

moet ontvangen. 
5) Uw kind wordt tot januari toegelaten op de dag nadat uw kind 4 jaar is geworden. Vanaf 

januari wordt uw kind toegelaten op de eerste maandag van de maand nadat uw kind 4 jaar 
geworden is. Is deze maandag een vrije dag, dan wordt het de eerste schooldag erna. 

6) Op de dag dat uw kind voor het eerst officieel naar school gaat, moet dit formulier nog eens 
gecontroleerd worden op juistheid. Er zit soms zoveel tijd tussen aanmelding en instroom, dat 
er één en ander veranderd kan zijn. Met uw handtekening geeft u dan aan dat alles nog juist 
is. Als er zich wijzigingen hebben voorgedaan zal een nieuw formulier moeten worden 
opgemaakt. 

7) Bezoekt uw kind momenteel een medisch kinderdagverblijf ? ja/nee 
8) Ruimte voor beantwoording specifieke zorgen kind. 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


