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Dr. Bosschool 
17CV 

Nolenslaan 33 

3515 VB Utrecht  

030-2719056 
 

Vooraanmeldingsformulier Leerling 
 
Wij vragen deze gegevens zodat wij u, als het kind 3 jaar is, de formulieren voor de definitieve aanmelding kunnen toesturen. 
 

Basisgegevens leerling: 

Achternaam   

Tussenvoegsel(s)  

Voorletters   

Voornaam/voornamen   

Roepnaam   

Geslacht  ˚jongen  ˚meisje  

Geboortedatum   

Woonadres en woonplaats   

Gewenste datum naar school   

 
Gegevens broers en zussen: 

   
    Roepnaam  Geb. datum J/M Groep      Roepnaam  Geb.datum J/M Groep 
1 :______________ __________ ___ ____ 4 :______________ __________ ___ _____ 
2 :______________ __________ ___ ____ 5 :______________ __________ ___ _____ 
3 :______________ __________ ___ ____ 6 :______________ __________ ___ _____ 
  
Basisgegevens eerste contactpersoon (ouder of verzorger): 
  Voor- en achternaam   

Telefoonnummer   

E-mailadres   
Basisgegevens tweede contactpersoon (ouder of verzorger): 
  Voor- en achternaam   

Telefoonnummer   

E-mailadres   
 
Ondertekening ouder/verzorger*        

Naam: 
Datum: 
Plaats: 
Handtekening ouder/verzorger:    
 
 
_______________________________  
 
*De directie gaat ervan uit dat ondergetekende de eventuele andere ouder/verzorger informeert over de gegeven 

informatie.  

   
 
 

Inzage en verwerking van deze persoonsgegevens  

De gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen ter inzage voor:  
-  Bestuur, directie en teamleden van de school; 

-  De inspectie van het basisonderwijs; 
-  De rijksaccountant van het ministerie van OCW.  

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Elke ouder/verzorger heeft recht op inzage en correctie van 
onjuiste persoonsgegevens in het deel van de leerlingadministratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft. Onze privacyverklaring kunt u vinden op www.spoutrecht.nl.  
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Aanvullende gegevens indien het kind van een andere school komt 

 
Reden van verandering van basisschool: _______________________________________ 
 
 
Gewenste datum van toelating:__________________________ In groep :____________________ 
 
 
 
Gegevens van de vorige school 

 
Naam van de school :_______________________________________  
Adres   :_______________________________________  
Postcode/Plaats :_______________________________________  
Directeur  :_______________________________________  
Leerkracht  :_______________________________________ 
E-mailadres  :_______________________________________ 
Telefoon  :_______________________________________ 
 
 
Aandachtspunten 

 
Denk aan: informatie over zaken waarmee de school met betrekking tot uw kind rekening dient te houden  
bijvoorbeeld gezondheid en achtergronden. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ondertekening 

 
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan onze school om gegevens, die relevant zijn voor de 
onderwijskundige begeleiding van uw kind en eventuele medische gegevens op te vragen bij de vorige school. 
 

 
 
 
Datum: 
 
Handtekening verzorger 1:    Handtekening verzorger 2: 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
 

 
  
 


