
Parklaan 3, Kortenhoef  

(035) 656 10 19 

info@curtevenneschool.nl 

www.curtevenneschool.nl 

Aanmeldformulier 

Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                      ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum          _______ 

BSN                

Land van Herkomst         ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit         ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres ___   ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim           _   __☐ Nee ☐ Ja 

Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie          _☐ n.v.t. 

VVE Programma           _☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         _☐ n.v.t. 

Naam school van herkomst         _☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         _☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)         _☐ n.v.t 

 

Broers en zussen 

Naam           _☐ Zelfde school  

Naam           _☐ Zelfde school  

Naam           _☐ Zelfde school  

 

Noodnummers (dit zijn niet de nummers van de ouders) 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

Medische gegevens 

Allergieën            ☐ n.v.t. 

Medicijnen            ☐ n.v.t.  

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts        _______ 

Telefoonnummer huisarts         _______ 

 
Aanvullende opmerkingen (eventueel op een apart vel bijvoegen) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 
Personalia verzorger 1  

Achternaam       

Roepnaam      

Voorletters        

Aanhef                            ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland        

Hoogst behaalde opleiding        

Telefoon mobiel _____________________________ 

Geheim                                                    ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk  _____________________________ 

Geheim                                              ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail       

Relatie tot kind  ☐ Vader ☐ Moeder ☐ Stiefvader 

☐ Stiefmoeder ☐ Anders:   _______ 

Wettelijke verzorger              ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer   _______ 

Postcode  __ ______________ 

Woonplaats   ______________ 

Geheimadres                                        ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis           

Geheim                  ___________  ☐ Nee ☐ Ja  

Personalia verzorger 1  

Achternaam       

Roepnaam      

Voorletters        

Aanhef                            ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland        

Hoogst behaalde opleiding        

Telefoon mobiel _____________________________ 

Geheim                                                    ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk  _____________________________ 

Geheim                                              ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail       

Relatie tot kind  ☐ Vader ☐ Moeder ☐ Stiefvader 

☐ Stiefmoeder ☐ Anders:   _______ 

Wettelijke verzorger              ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer   _______ 

Postcode  __ ______________ 

Woonplaats   ______________ 

Geheimadres                                        ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis           

Geheim                  ___________  ☐ Nee ☐ Ja  

 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 

Foto / Film (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Ouder geeft   wel  /  geen  toestemming foto’s te plaatsen bij interne uitingen van de school. 

Ouder geeft   wel  /  geen  toestemming foto’s te plaatsen bij externe uitingen van de school. 

Ouder geeft   wel  /  geen  toestemming filmpjes te plaatsen bij interne uitingen van de school. 

Ouder geeft   wel  /  geen  toestemming filmpjes te plaatsen bij externe uitingen van de school. 

Ouder geeft   wel  /  geen  toestemming filmpjes voor trainingsdoeleinden intern te gebruiken. 

 

Schoolfotograaf (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Ouder geeft wel / geen toestemming voor de klassenfoto. 

Ouder geeft wel / geen toestemming voor de individuele foto (eventueel met broertje(s) en of zusje(s)). 

 

Adressenlijst (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Ouder geeft wel / geen toestemming om de naam van uw kind, adres en uw telefoonnummer te mogen delen 

met de andere ouders van de groep van uw zoon/dochter van de school. 

 

Verklaring school  
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft 

recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.  

 

Ondertekening:  

Naam_______________________________________ 

Datum______________________________________ 

 

Handtekening verzorger 1 

Naam______________________________________ 

Datum_____________________________________ 

 

Handtekening verzorger 2 

 

 


