
 

 
 
 
 

Gegevens kind 
 
Achternaam ………………………………………………………………… Roepnaam         ………………………………………………………………… 

Voornamen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BSN kind  ………………………………………………………………… Geslacht   jongen  meisje  

Geboortedatum ………………………………………………………………… Geboorteplaats ………………………………………………………………… 

1e Nationaliteit ………………………………………………………………… Religie/levensb.  ………………………………………………………………… 

Leerling is  1e  2e  3e  4e kind in het gezin van …… jongens en …… meisjes 

Kind woont bij  beide ouders    moeder     vader        anders ………………………………………………………………… 

Herkomst vader ………………………………………………………………… Herkomst moeder ……………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/plaats ………………………………………………………………… E-mail ouder(s) ………………………………………………………………… 

 Vast …………………………………………………………………  Mobiel ………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
 
Voornaam vader ………………………………………………………………… Achternaam vader ………….………………………………………………… 

Geb. datum vader  ……………………………………………………………… Nationaliteit ………………………………………………………………… 

 Mobiel vader …………………………………………………………………  Werk vader ………………………………………………………………… 

Burgerservice nummer vader  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

E-mail vader ………………………………………………………………… Hoogst genoten opleiding ……………………………………………………     

 

Voornaam moeder  ……………………………………………………………… Achternaam moeder ………………………………………………………… 

Geb. datum moeder   ………………………………………………………… Nationaliteit ………………………………………………………………… 

 Mobiel moeder   ………………………………………………………………  Werk moeder …..…………………………………………………………… 

Burgerservice nummer moeder    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

E-mail moeder ………………………………………………………………… Hoogst genoten opleiding …………………………………………………… 

 
Noodnummer(s) 

Naam (bij nood) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (bij nood) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  

Inschrijfformulier 



Voorgeschiedenis 
 
Heeft uw kind reeds eerder een kinderdagverblijf, peuteropvang of een school bezocht?  

 nee  

 ja  Indien ja: 

Naam instelling    …………………………………………………………………       Plaats ……………………………………………………………… 
 
Bezocht tot …………………………………………………………………  

 

 

Medische gegevens 
 
Naam huisarts ………………………………………………………………… Praktijknaam ……………………………………………………………..……… 

 
Telefoonnummer ………………………………………………………………… 

Zijn er medische zaken waar de school rekening mee moet houden (denk aan allergieën, medicijngebruik, gehoor, 

langdurige doktersbehandeling of specialist e.d.)? 

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

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

 
 

 

 

Toestemmingsverklaring video-opnamen voor scholingsdoeleinden 
 
In het kindcentrum worden video-opnamen gemaakt waarop de kinderen zichtbaar zijn. Deze opnamen worden 

uitsluitend gebruikt ten behoeve van scholingsdoeleinden van medewerkers van De Koperwiek. Geeft u toestemming 

voor het maken van deze opnamen waarop uw kind zichtbaar is? 

 ja  nee 
 

 

 
Toestemmingsverklaring publicatie foto’s 

 
Regelmatig worden tijdens activiteiten foto’s gemaakt van de kinderen. De foto’s worden uitsluitend binnen het 

kindcentrum getoond in bijvoorbeeld diavoorstellingen en op de website. Geeft u toestemming voor gebruik van de 

foto’s waarop uw kind staat? 

 ja  nee 
 
 

 

Aanmelding basisschool 

Hieronder kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool. Dat geldt ook voor pasgeborenen en/of peuters. Uw kind 

staat met deze aanmelding tot het vierde levensjaar op de lijst van aangemelde leerlingen.  

 

 Ja, ik meld mijn kind alvast aan   Ik weet het nog niet zeker  Nee, ik meld mijn kind nog niet aan 

 

Mocht u in de tussentijd besluiten toch geen gebruik te willen maken van onze basisschool, meld dit dan s.v.p. even bij 

onze administratie zodat wij weten dat we het plekje in groep 1 niet meer voor uw kind vrij hoeven te houden.  

 

  



Ondertekening 
 
De personen (of persoon) die dit formulier hebben (heeft) ondertekend, verklaren (verklaart) dat bovenstaande gegevens 

juist en naar waarheid zijn ingevuld en dat zij (hij/zij) akkoord zijn (is) met de voorwaarden, regels en afspraken van IKC 

De Koperwiek. Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming om informatie op te vragen bij een 

eerder bezochte instelling voor kinderopvang, peuteropvang of school. 

IKC De Koperwiek verwerkt uw persoonlijke gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil onder 

andere zeggen dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden zullen verstrekken en alleen zullen 

gebruiken voor het goed kunnen uitoefenen van onze opvang- en onderwijstaken binnen ons Kindcentrum. 

 
Datum: 

 
 
Handtekening 1e ouder/verzorger                                        Handtekening 2e ouder/verzorger 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een aanmeldingsformulier. Het besluit omtrent toelating wordt door de directeur van ons IKC genomen. 
Voor wat betreft onze basisschool is dat uiterlijk 6 weken voordat uw kind naar school komt.  


