
 

 
Deze school maakt deel uit van Stichting PCPO Midden-Brabant, Cosunpark 21, 4814 ND Breda. Tel: 076-2046300.  
Scholen van PCPO Midden-Brabant verzorgen protestant-christelijk onderwijs in Passend Onderwijs regio RSV Breda en omstreken. 

 

 

 

 

1 

    
   
 
 

 
 
 

Aanmeldingsformulier 
 

Pcb het Beekdal 
Bredaseweg 55a 

telefoonnummer: 0161-491738 
e-mail: beekdal@pcpomiddenbrabant.nl 

url: www.bshetbeekdal.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene aanmeldingsgegevens  

Betreft aanmelding voorschool (indien van toepassing) ja/nee 

Betreft aanmelding basisschool ja/nee 

Naam leerling  

Geboortedatum                                                  jongen / meisje 

Groep   

Telefoonnummer (thuis)  

Telefoonnummer (mobiel)  
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GRAAG INVULLEN MET BLOKLETTERS! 

Leerlinggegevens 

Personalia  

Achternaam  

Voorvoegsel(s)  

Voornamen  

Roepnaam  

Geslacht jongen/meisje 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Burgerservicenummer kind  

Woonadres kind:   

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats   

Telefoon thuis                                                           Geheim nummer:  ja/nee 

Noodnummer(s) Nummer:                                           Naam: 

 Nummer:                                           Naam: 

 Nummer:                                           Naam: 

Naam huisarts  

Adres huisarts  

Postcode en vestigingsplaats huisarts  

Telefoon huisarts  

Eerste nationaliteit  

Tweede nationaliteit  

Vluchtelingenstatus ja/nee 

Culturele/etnische achtergrond/afkomst  

Land van herkomst (geboorteland)  

Datum per wanneer in Nederland  

Land van herkomst vader (geboorteland)  

Land van herkomst moeder (geboorteland)  

  

Voorschool (Peuterspeelzaal en/of Kinderdagverblijf) 

Naam  

Aantal maanden  

Voorschoolse programma’s  

VVE-programma (naam)  

VVE-deelname sinds (aantal maanden)  

 

School van herkomst (alleen invullen als uw kind al een andere basisschool bezoekt) 

Naam (en BRIN-nummer)  

Plaats  

Onderwijssoort (PO/SBO/SO)  

Onderwijs sinds  

Datum inschrijving  

Datum eerste schooldag  

Leerjaar bij eerste plaatsing  

Gedoubleerd  nee/ja in groep……. 
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1 Aankruisen welke verzorger factuur ontvangt (voor voorschool en/of andere facturen). 

Personalia verzorger 1   Personalia verzorger 2 

 Achternaam  

 Voorvoegsel  

 Roepnaam  

 Voorletter(s)  

 Geslacht (M/V)  

 Relatie tot leerling  

 Wettelijk gezag (ja/nee)  

 Geboorteland  

 Nationaliteit  

 Thuistaal  

 Beroep  

 Telefoon werk  

 Mobiel nummer  

 Burgerlijke staat  

Adres verzorger 1:  Adres verzorger 2: 

 Straat en huisnummer  

 Postcode  

 Plaats  

 Telefoon thuis  

 Geheim nummer (ja/nee)  

 E-mail  

 Factuuradres1  

 
Indien gescheiden, is er sprake van: 
1. Co-ouderschap: ja/nee 

Graag dagen aankruisen waar kind verblijft: moeder: ma / di / wo / do / vrij - vader: ma / di / wo / do / vrij 
2. Kind woont bij moeder/vader 

 

 

Eventuele opmerkingen 

 

Broers en zussen  

  

naam geb. datum:                                                             □ zelfde school 

naam geb. datum:                                                             □ zelfde school 

naam geb. datum:                                                             □ zelfde school 

naam geb. datum:                                                             □ zelfde school 

naam geb. datum:                                                             □ zelfde school 

Medische gegevens  

Medicijngebruik Ja, te weten                                                                                      / Nee  

Allergie Ja, te weten                                                                                      / Nee  

Bijzondere (medische) gegevens  

Producten die het kind niet mag  
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Bij dit formulier dient u, met betrekking tot naam, voorletters, geboortedatum, geslacht en persoonsgebonden nummer, 
één van de volgende van overheidswege verstrekte documenten bij te voegen (artikel 40b WPO): 
 

• Kopie van het paspoort van de leerling, of; 

• Kopie van de identiteitskaart van de leerling, of; 

• Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie, waarop het BSN van de leerling staat, of; 

• Verklaring van de belastingdienst met daarop het BSN of onderwijsnummer van de leerling.  
 
Kopie bijgevoegd: ja/nee 
    

 

Verklaringen 

 
Ouder/verzorger verwacht extra zorg voor het kind? Ja/nee 
Zo ja, welke extra zorg verwacht u dat uw kind nodig heeft? 
 
 

 
Mijn kind staat op dit moment al wel/niet ingeschreven op een andere basisschool.   
Mijn voorkeur gaat uit naar (naam school opgeven): 
 

 
Ouder/verzorger geeft wel/geen toestemming om bij de vorige school of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf informatie in te winnen over 
het ingeschreven kind. 
 

 
Ouder/verzorger onderschrijft het door de school opgestelde school- en gedragsreglement en belooft zich in te willen spannen voor de 
handhaving van de geldende regels. 
 

 
Ouder/verzorger verklaart bereid te zijn de ouderbijdrage te voldoen. Ja/nee 
De ouderbijdrage is op dit moment € ……. per schooljaar en kan jaarlijks worden herzien (na instemming oudergeleding 
Medezeggenschapsraad). 
 

 
Van ouder/verzorger wordt verwacht dat hij/zij de identiteit van de school respecteert en in woord en daad meewerkt aan een sociaal 
veilige school, waar waarden en normen een belangrijke plaats innemen. 
 

 
Ouder/verzorger heeft een exemplaar van de schoolgids ontvangen en is bekend met de daarin opgenomen regelingen en stemt in 
met de daaruit voortvloeiende activiteiten. 
 

 
Ouder/verzorger verklaart hierbij dat ingevulde gegevens op het inschrijfformulier juist en volledig zijn en dat de school geen, voor het 
onderwijs, relevante informatie is onthouden. 
 

 

Datum                                                                      Handtekening en naam ouder/verzorger met bevoegd gezag 

 

………………………………………..                        ………………………………………………… 

 

 
 
 

 
Gelieve dit formulier volledig in te vullen en op te sturen naar of af te geven bij school. 

U kunt het formulier ook scannen en verzenden naar het mailadres van school (zie voorblad). 
Gelijktijdig met het aanmeldingsformulier ontvangt u ook een toestemmingsformulier in het kader van de 

AVG. Als u dit formulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u dit gelijktijdig inleveren met het 
aanmeldingsformulier. 

 

 
 
Bij verwerking van bovenstaande gegevens handelt de school geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 


