
AANMELDINGSFORMULIER           

  
                                 

                                                                                                        
                                                                                                       Basisschool De Brug 

Buurtweg 20 
1921CK Akersloot 

0251-313761 
www.basisschooldebrug.nl         –         welkom@basisschooldebrug.nl 

 

  Gegevens van het kind: 

Achternaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voornamen : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Roepnaam : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum : ……………………………………………………                                   Geslacht: jongen/meisje          

Geboorteplaats / Geboorteland : ……………………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer (BSN) : …………………………………………………………………………………………………… 

Geloof : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationaliteit : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………Geheim adres: J/N* 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Huisarts : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verzekeringsmaatschappij : ……………………………………………………………………………………………………… 

Polisnummer : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.basisschooldebrug.nl/
mailto:welkom@basisschooldebrug.nl


 

Naam en telefoonnummer voor noodgevallen (indien ouders/verzorgers niet bereikbaar) : 

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

Relatie tot het kind : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bijzondere medische gegevens : …………………………………………………………………………………………………… 

Allergieën : J/N* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicijngebruik : J/N …………………………………………………………………………………………………………………… 

Buitenschoolse ondersteuning (logopedie, fysiotherapie, gezinsondersteuning, enz.) : 

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

Aantal kinderen in het gezin : ……………………                     Plaats van kind in gezin : ………………… 

Broer(s)/zus(sen) op deze school : ……………………………………………………………………………………………… 

Bijzonderheden/informatie die de school dient te weten: ………………………………………………………… 

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

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

 

  

Onderstaande alleen invullen als uw kind ouder dan 4 jaar is : 

Naam huidige school : ……………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………… 

Schoolloopbaan tot heden: ……………………………………………………… 

Groep 1, groep ……, groep ……, groep ……, groep ……, groep ……,  

 

Groep: …………………………………… 

Telefoon: ………………………………… 

Datum start school : ……………… 

Onderstaande alleen invullen als uw kind jonger dan 4 jaar is: 

Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal: J/N* 

Bezoekt uw kind een kinderdagverblijf: J/N* 

 

Naam: ………………………………………. 

Naam: ……………………………………… 

 

 



 

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s): 

 Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 

 

Relatie tot het kind : 

Achternaam : 

Roepnaam :  

Adres : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoon : 

Mobiel nummer : 

Telefoon nummer werk :  

E-mailadres: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats/land: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: 

Ouderlijk gezag: 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………   Geheim J/N* 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

J/N* 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………   Geheim J/N* 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

J/N* 

Indien van toepassing afspraken/uitspraken omtrent ouderlijke macht/omgangsregeling 
toevoegen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Verklaring:  

Hierbij verklaren de ouders/ verzorgers dat: 

- zij kennis hebben genomen van de inhoud van de schoolgids en deze onderschrijven 

- voorgenoemde kind niet op een andere school ingeschreven staat op de datum van de eerste 

schooldag op De Brug 

- de gegevens van beide ouders/verzorgers naar waarheid zijn ingevuld 

- zij akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie 

- er tijdens schoolactiviteiten foto’s/filmpjes gemaakt mogen worden om op de website van 

de school te zetten en voor informatieavonden op school gebruikt mogen worden 

- de foto’s die door school gemaakt zijn, mogen worden gebuikt voor eigen publicaties 

- het kind zindelijk is om te kunnen starten op school (mits er geen medische reden is die dit 

belemmert) 

- zij akkoord gaan dat de school informatie opvraagt bij de vorige school/peuterspeelzaal 

/kinderdagverblijf 

 

Handtekening ouder/verzorger* 1 

……………………………………………………………………….. 

Datum: …………………………………………………………… 

Plaats: ……………………………………………………………. 

 

Handtekening ouder/verzorger* 2 

……………………………………………………………………….. 

Datum: …………………………………………………………… 

Plaats: ……………………………………………………………. 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toestemming publicatie foto’s en video’s     

Beste ouder/verzorger,   

Wij vinden het bij kindcentrum De Brug belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en die 

van uw kind. Op De Brug laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, waaronder evenementen, schoolreisjes en 

lessen. Bij bijzondere gelegenheden, zoals de schoolvoetbal, worden deze foto’s ook gebruikt voor een 

bericht in de lokale krant. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 

Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik 

van foto’s en andere persoonsgegevens op internet geldt bovendien de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s 

waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Leerlingen worden niet frontaal van dichtbij 

afgebeeld en ook worden er geen namen met foto’s of video’s gecombineerd. Toch vinden we het 

belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. 

Het is immers mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  We vragen u 

toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop uw kind voorkomt. Op de 

toestemmingsverklaring kunt u dit eenvoudig aangeven. Ondanks uw gegeven toestemming kunt u 

altijd bezwaar maken tegen plaatsing van specifiek beeldmateriaal. De betreffende foto of video zal 

daarop worden verwijderd. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 

onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 

schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ouders ook 

terughoudend zijn bij het maken en delen van foto’s en video’s. We verzoeken u om enkel foto’s en of 

video’s te maken van uw eigen kind(eren) en geen beeldmateriaal met andere kinderen erop te maken 

of te delen. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om 

een les van de stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we 

altijd contact met u op.  

Hierbij verklaren ondergetekenden, ouders/verzorgers van ……………………………………………………………… 

groep ……………………………………… 

Dat foto’s en video’s door De Brug gebruikt mogen worden voor de website van de school, 
afscheidsfotoboek, in de (digitale) nieuwsbrief, in de plaatselijke krant, schoolfotograaf (maken van 
schoolfoto’s en afhandeling van aankoop schoolfoto’s), delen van telefoonnummer en adresgegevens 
ten behoeve van de oudercommissie op school (aankruisen waarvoor u toestemming geeft):  

 

☐   Toestemming ☐  Geen toestemming 

 

Ondertekening ouder/verzorger 1  Ondertekening ouder/verzorger 2 

Naam en handtekening : 

……………………………………………………… 
 

Naam en handtekening : 

……………………………………………… 



 


