
Aanmeldformulier SKO De Streek 

Aanmeldformulier 

Basisschool R.K. Basisschool Pancratius, Oosterblokker 
Gegevens leerling 
Achternaam 
Voornamen 
Roepnaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Burgerservicenummer 
Straat 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer Geheim: Ja       Nee 
VVE indicatie Ja        Nee 

Gegevens Verzorger 1 Gegevens Verzorger 2 
Achternaam Achternaam 
Voornaam Voornaam 
Relatie tot leerling Relatie tot leerling 
Straat Straat 
Postcode Postcode 
Woonplaats Woonplaats 
Telefoonnr. mobiel Telefoonnr. mobiel 
Emailadres Emailadres 

Handtekening Handtekening 

Datum aanmelden 
Datum inschrijving (vult school in) 

Verklaring 
Door dit inschrijfformulier te ondertekenen, gaat u akkoord met ons schoolbeleid. Het beleid is terug 
te vinden in onze schoolgids. www.rkbspancratius.nl  

Toestemming 
Geeft u toestemming voor deelname aan activiteiten die buiten het schoolgebouw plaatsvinden zoals 
wandelen, excursies, sportdagen, schoolreis en schoolkamp? Ja / Nee
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Aanvullende informatie 
Naast het door u ingevulde inschrijfformulier zouden we graag extra informatie 
over onze nieuwe leerling ontvangen. Dit om uw kind op de juiste manier te 
kunnen begeleiden. Deze gegevens worden vastgelegd in de administratie van 
onze school. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe 
is beperkt. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties 
als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is 
volgens de wet.  

In het privacyreglement is verder beschreven hoe de school omgaat met haar 
leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  

Aanvullende gegevens leerling 
Geboorteplaats 
Nationaliteit 
Voertaal thuis 
Noodnummers 
(+ relatie tot kind) 

1. 
2. 

Huisarts 
Telefoonnummer huisarts 

Aanvullende gezinsgegevens 
Eénoudergezin Ja       Nee 
Samengesteld gezin Ja       Nee 
Samenstelling gezin 

Andere kinderen in het gezin Naam: Geboortedatum: 

Medische bijzonderheden 
Is uw kind ergens allergisch voor? 
Zo ja, waarvoor? 
Volgt uw kind een dieet of mag het 
bepaalde voedingsmiddelen niet 
hebben? 
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Zijn er medische handelingen vanuit 
School nodig om uw kind gezond op 
school te kunnen laten zijn? 

Ja *        Nee 

* Neem contact op met directie voor het protocol
medisch handelen.

Schoolloopbaan nieuwe leerling (invullen bij aanmelding groep 1) 
Heeft uw kind de peuterspeelzaal of 
een kinderdagverblijf bezocht? 
Naam PSZ / KDV 
Mogen wij contact opnemen met 
PSZ/KDV om een doorgaande lijn te 
waarborgen? 
Schoolloopbaan nieuwe leerling (invullen bij aanmelding voor andere groep dan 
groep 1) 
Naam van de vorige school 
Adres 
Plaats 
Telefoonnummer 
Welke groepen heeft uw kind 
doorlopen? 
In welke groep zat uw kind het 
laatst? 
Naam laatste leerkracht(en) 
Voordat de inschrijving definitief is, nemen we altijd contact op met de vorige school. 
Zijn er bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van uw kind? 
Spelen (o.a. concentratie, 
zelfstandigheid) 

 Ja     Nee 

Taalontwikkeling (o.a. 
woordenschat, moment van 
beginnen met praten) 

Ja  Nee 

Gedrag (o.a. overactief, 
teruggetrokken, probleemgedrag) 

 Ja  Nee 

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. 
gezichtsvermogen, gehoor, 
motoriek) 

Ja  Nee 

Contacten met anderen Ja  Nee 
Bijzondere gebeurtenissen die in het 
kinderleven hebben plaatsgevonden 

Ja  Nee 
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Dyslexie in de familie Ja         Nee 

Toelichting op bijzonderheden ontwikkelingsverloop : 

Is uw kind in behandeling (geweest) bij? 
KNO-arts Ja / Nee / Niet meer 
Psycholoog/Parlan Ja / Nee / Niet meer 
Logopedist Ja / Nee / Niet meer 
Fysiotherapeut Ja / Nee / Niet meer 
Ambulante begeleiding Ja / Nee / Niet meer 
Kinderarts Ja / Nee / Niet meer 
Centrum Jeugd en gezin Ja / Nee / Niet meer 
Anders, nl……. Ja / Nee / Niet meer 
Mogen wij contact opnemen voor meer informatie met bovenstaande 
instanties? 

Ja / Nee 

Ruimte voor toelichting: 
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Toestemming beeldmateriaal 
Om beeldmateriaal te kunnen gebruiken, hebben we u toestemming nodig. 
Deze toestemming wordt elk jaar opnieuw gevraagd. U kunt op elk moment uw 
toestemming weer intrekken door een email naar de directie van de school te 
sturen.  

1. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk herkenbaar op 
staat, op het Ouderportaal (beschermde omgeving, alleen voor 
andere ouders te zien) te plaatsen 

Ja / Nee 

2. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk herkenbaar op 
staat, op de website van onze school te plaatsen 

Ja / Nee  

3. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk herkenbaar op 
staat, in de schoolgids/schoolfolder van onze school te plaatsen 

Ja / Nee 

4. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk herkenbaar op 
staat, te gebruiken binnen de school. 

Ja / Nee  

5. Toestemming om filmpjes, waar uw kind duidelijk herkenbaar op 
staat, te gebruiken binnen de school. 

Ja / Nee 

6. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk herkenbaar op 
staat, te gebruiken in een persbericht.  

Ja / Nee 
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