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Aanmeldformulier OBS Houtwijk Den Haag   
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school.  

We willen u vragen het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.  

 

Deel 1: Gegevens kind  

BSN nummer  

Achternaam kind:   

Voornamen (voluit):   

Roepnaam:   

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:   

Geslacht:  ☐ Meisje     ☐ Jongen   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats en geboorteland:   

In Nederland sinds: (indien van toepassing)   

Nationaliteit:  

Vluchtelingenstatus:  ☐ Ja         ☐ Nee  

Thuistaal:   

Geloofsovertuiging:   

Broer(s):    

Naam en geboortedatum 

 

Zus(sen):  

Naam en geboortedatum  

 

Huisarts:   

Telefoonnummer huisarts:   

Tandarts:   

Telefoonnummer tandarts:   

 
 

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger 

Bent u wettelijk de enige ouder?  ☐ Ja         ☐ Nee  

(indien ja, dan hoeft deel 3 van dit formulier niet te worden ingevuld).     

Relatie tot het kind:    

Ouderlijk gezag:  ☐ Ja         ☐ Nee, gezag ligt bij:  

Achternaam:   

Voornaam:  
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Straat en huisnummer:                                                                                   

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:   

Extra telefoonnummer voor 

noodgevallen:  

Telefoon:  

Dit is het nummer van:  

Emailadres:   

Burgerlijke staat:  ☐ Gehuwd             

☐ Gescheiden    

☐ Alleenstaand    

☐ Samenwonend   

☐ Anders, namelijk:  

Geboorteland:   

Geboortedatum:  

Nationaliteit:  

Vluchtelingenstatus:  ☐ Ja         ☐ Nee  

Beroep:   

 

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger 

Relatie tot het kind:    

Ouderlijk gezag:  ☐ Ja         ☐ Nee, gezag ligt bij:  

Achternaam:   

Voornaam:  

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:   

Geslacht:  ☐ Man         ☐ Vrouw    

Telefoon nummer:                                 

Extra telefoonnummer voor 

noodgevallen:  

Telefoon:  

Dit is het nummer van:  

E-mailadres:   

Huidige burgerlijke staat:  ☐ Gehuwd             

☐ Gescheiden    

☐ Alleenstaand    

☐ Samenwonend   

☐ Anders, namelijk:  

Geboorteland:   

Geboortedatum:  

Nationaliteit:  

Vluchtelingenstatus:  ☐ Ja         ☐ Nee  

Beroep:   
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Deel 4: Gegevens huidige school of voorschoolse voorziening  

Naam huidige school of 

voorschoolse 

voorziening:  

 

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:    

Kind zit in groep:  

(indien van toepassing)  

 

 

 
 

Deel 5: Ondersteuningsbehoeften kind  

Heeft uw kind deelgenomen aan 

een VVE1 programma op een 

Peuterleerplek/ 

☐ Ja, naam Peuterleerplek: 

☐ Nee,  

Allergieën / dieet:  

Zo ja, waarvoor is uw kind allergisch 

of welke voedingsmiddelen mag uw 

kind niet?  

☐ Ja     ☐ Nee 

Medicijngebruik:  

Zo ja, welke medicijnen?  

☐ Ja     ☐ Nee 

 

Is er sprake  (geweest) van 

bijzonderheden  op de volgende 

ontwikkelingsgebieden?  

Spelen  

Contact met anderen  

Spraak- en taalontwikkeling  

Gedrag  

Lichamelijke en motorische ontwikkeling  

Lezen 

Taal 

Rekenen 

☐ Ja     ☐ Nee 

☐ Ja     ☐ Nee 

☐ Ja     ☐ Nee 

☐ Ja     ☐Nee 

☐ Ja     ☐ Nee 

☐ Ja     ☐ Nee 

☐ Ja     ☐ Nee 

☐ Ja     ☐ Nee 

Ruimte voor toelichting op 

ontwikkelingsverloop:  

 
 
 
 

Krijgt uw kind extra ondersteuning ? ☐ Ja     ☐ Nee 

Zo ja, wat voor ondersteuning?: 

 

Zo ja, is uw kind al eens onderzocht?   ☐ Ja, door:  

☐ Nee 

                                                           
1Voor- en Vroegschoolse Educatie 
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Ruimte voor toelichting / overige 

bijzonderheden:  

 

 

 
 

Deel 6: Toestemmingsverklaringen 

Ondergetekende,  

• gaat er   ☐wel / ☐ niet mee akkoord dat de school foto’s en/of video-opnamen waarop het kind staat 

gebruikt voor diverse uitingen van de school, zoals de nieuwsbrief, website en Social Schools..  

 

Deel 7: Ondertekening  
Dit formulier ondertekenen beide ouders/verzorgers met ouderlijk gezag, tenzij één ouder het ouderlijk gezag 

uitoefent.  

Algemene voorwaarden  

• Ouders gaan  akkoord dat school inzage krijgt in het kinddossier  van de voorschoolse voorziening of 

huidige school.   

• Elke ouder / verzorger heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 

administratie dat op het kind betrekking heeft.  

• Gegevens van uw kind worden uitsluitend met toestemming van ouder(s) / verzorger(s) verstrekt aan 

derden.  

• Ouders gaan akkoord met de op school geldende regels. 

• Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.  

 

 

…………………………………………………………….. 

Handtekening ouder/ verzorger 1 

Naam: 

Datum: 

 

 
 
…………………………………………………………….. 

Handtekening ouder/ verzorger 2 

Naam: 

Datum: 

 

 

 
Deel 8: In te vullen door school   

Datum ontvangst aanmeldformulier:   

Datum van inschrijving:   

Datum eerste schooldag kind:   

Geplaatst in groep:   


