
           
Een dijk van een school  

RKBS St. Antonius 

Oostzijde 33 

1426 AE De Hoef 

Tel. 0297-593385 

www. rkbsantoniusdehoef.nl 

directie@rkbsantoniusdehoef.nl 

 

Aanmeldformulier 
Algemene toelichting en registratie (door de basisschool in te vullen)  

 

□ Oriëntatie op de basisschool 

Dit formulier wordt gebruikt als “Oriëntatie op de basisschool” en is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor de school en de 

leerling is < dan 3 jaar. 

Inleverdatum:  _____________________________________________________________________________ 

Dit is de eerste school waar deze oriëntatie wordt aangevraagd:   ja/nee 

 

□ Schriftelijk verzoek tot toelating leerling < 3 jaar 

Dit formulier wordt gebruikt als “schriftelijk verzoek tot toelating” tot de school zodra de leerling 3 jaar wordt. De basisschool geeft de 

ouders binnen 10 weken bericht of de leerling toelaatbaar is. 

Inleverdatum:  _____________________________________________________________________________ 

Dit is de eerste school waar deze oriëntatie wordt aangevraagd:   ja/nee 

 

□ Schriftelijk verzoek tot toelating leerling = 3 jaar 

Dit formulier wordt gebruikt als “schriftelijk verzoek tot toelating” tot de school zodra de leerling 3 jaar wordt. De basisschool geeft de 

ouders binnen 10 weken bericht of de leerling toelaatbaar is.  

Inleverdatum:  _____________________________________________________________________________ 

Dit is de eerste school waar deze oriëntatie wordt aangevraagd:   ja/nee 

 

□ Schriftelijk verzoek tot toelating leerling = 3 jaar, binnen 10 weken de eerste schooldag 

Dit formulier wordt gebruikt als “schriftelijk verzoek tot toelating” tot de school.  Voor leerlingen die 3 jaar zijn maar uiterlijk 10 

schoolweken voor de eerste schooldag aanvangt. De school neemt binnen 10 weken een besluit of de leerling toelaatbaar is.  

Inleverdatum:  _____________________________________________________________________________ 

Dit is de eerste school waar deze oriëntatie wordt aangevraagd:   ja/nee 

 

□ Schriftelijk verzoek tot toelating (zij-instromende) leerling in de groepen 1 t/m 8 op de school.   

Dit formulier wordt gebruikt als “schriftelijk verzoek tot toelating” tot de school.  Voor leerlingen die 4 t/m 12 jaar zijn. De school neemt 
binnen 10 weken een besluit of de leerling toelaatbaar is.  
Inleverdatum:  _____________________________________________________________________________ 
Dit is de eerste school waar deze oriëntatie wordt aangevraagd:   ja/nee 

 
In te vullen vanaf 3 jarige leeftijd van het kind 
 
Ouders/verzorgers bekrachtigen het verzoek tot inschrijving. Binnen tien weken beoordeelt de school op basis van de gegevens (o.a. 
verslagen kinderdagverblijf, voorschoolse opvang en/ of gegevens van de ouders)of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. 
Daartoe kan de school gegevens opvragen van de school/instelling van herkomst of ouders verzoeken gegevens te overleggen waaruit 
de behoefte aan extra ondersteuning blijkt. Indien sprake is van extra ondersteuning geldt de zorgplicht. 
 
Datum en paraaf ouders/verzorgers 
 
 
Op grond van deze extra ondersteuning is de leerling wel/ niet toelaatbaar. Indien er sprake is van extra ondersteuning of niet 
toelaatbaar ontvangen de ouders een motivering van de school. 
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Aanmeldformulier 
 

Gegevens van het kind 

Achternaam : _________________________________  Geslacht:   M/V 

Roepnaam:  _________________________________  BSN(sofinr):  __________________                                                                                               

Voornaam voluit: _______________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _________________________________  Geboorteplaats: __________________ 

Geboorteland: _________________________________  Nationaliteit:       _________________ 

Kerkelijke gezindte: _________________________________  Gedoopt:    ja/nee  

Huidig adres: _______________________________________________________________________ 

Postcode : _________________________________  Woonplaats:   _________________ 

E-mailadres : _________________________________  Telefoon:   _________________ 

 

O  wij geven toestemming om het mailadres aan de ouderraad door te sturen zodat zij ook brieven via de 

mail kunnen verzenden. 

O  wij geven toestemming om foto’s op de website van de school te plaatsen. 

 

Indien u binnenkort gaat verhuizen, dan ook graag: 

Toekomstig adres: _______________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:  _______________________________________________________________________ 

Telefoon:  _______________________________________________________________________ 

Datum van plaatsing op school: _________________________________ In groep: _______________________ 

 

Gegevens van de ouders/verzorgers : 

Naam en voorletters vader/verzorger: __________________________________________________________ 

Geboortedatum: _________________________________  Geboorteland: _________________ 

Nationaliteit: _________________________________  Kerkelijke gezindte: ______________ 

Beroep : _________________________________  Tel.nr. werk : ___________________ 

Burgerlijke staat:     gehuwd/ongehuwd/gescheiden/samenwonend 

Opleidingen na de lagere –basisschool : __________________________________________________________ 

 

Naam en voorletters moeder/verzorgster: ________________________________________________________ 

Geboortedatum: _________________________________  Geboorteland: _________________ 

Nationaliteit: _________________________________  Kerkelijke gezindte: ______________ 

Beroep : _________________________________  Tel.nr. werk : ___________________ 

Burgerlijke staat:     gehuwd/ongehuwd/gescheiden/samenwonend 

Opleidingen na de lagere –basisschool : __________________________________________________________ 
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Indien van toepassing, gegevens van de vorige school   

Naam van de vorige peuter- en/of basisschool: ____________________________________________________ 

Adres: _________________________________   Postcode:_______________________ 

Plaats: _________________________________  Telefoon: _______________________ 

Datum plaatsing: _________________________________  Datum uitschrijving:_______________ 

Het kind heeft in de zes maanden voorafgaand aan de eerste schooldag wel/geen primair onderwijs gevolgd. 

 

 

Overige gegevens 

Is er sprake van een één-oudergezin ?   Ja / nee     

Het kind woont wel/ niet bij de eigen ouder(s) 

Eigen adres van de vader/ moeder:______________________________________________________________ 

Plaats in het gezin : 1e/2e/3e/4e/5e  kind.     Aantal broertjes/zusjes: ____________ 

Geboortedata:_______________________________________________________________________________ 

Bij noodgevallen waarschuwen:__________________________  Telefoon: _______________________ 

Naam huisarts: _________________________________  Telefoon: _______________________ 

Naam tandarts: _________________________________  Telefoon:  _______________________ 

Is uw kind onder medische behandeling?   Ja/ nee 

Zo ja, waarvoor:_____________________________________________________________________________ 

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?  Ja/ nee 

Zo ja, waarvoor:_____________________________________________________________________________ 

Heeft uw kind een allergie?    Ja/ nee 

Zo ja, welke:_____________________________________________________________________________ 

Gebruikt uw kind medicijnen?    Ja/ nee 

Zo ja, waarvoor:_____________________________________________________________________________ 

Heeft uw kind onderzoek of hulp gehad op het gebied van opvoeding en/of onderwijs? ( riagg, maatschappelijk 

werk, enz.)        Ja/ nee 

Heeft het kind extra begeleiding gehad ?   R.t. :  ja/ nee  s.b.d. : ja/ nee 

Reden:_____________________________________________________________________________________ 

Heeft het kind logopedische hulp gehad ?    Ja/ nee 

Spreekt het kind een 2e taal?    Ja/ nee 

 Zo ja, welke:________________________________________________________________________________ 

Verder bijzonderheden: _______________________________________________________________________ 

Heeft u uw kind ook op een andere basisschool aangemeld?  Ja/ nee 

Zo ja, welke school? __________________________________________________________________________ 

Wat is de aanmeldingsdatum? _________________________________________________________________ 

 

Datum :___________________________ handtekening ouder(s)/verzorger(s): 

 

 

Gaarne recente pasfoto en een kopie van paspoort/identiteitskaart bijsluiten. ( niet van een zorgpas) 

D.m.v. deze aanmelding verklaren ouder(s)/verzorger(s) het kind aan alle door de school georganiseerde 

activiteiten deel te laten nemen en onderschrijven tevens de katholieke grondslag van de school. 

 


