
 

 

 

VERZOEK TOT AANMELDING 

OBS De Klimop 
Dooleg 18 
5541 GH Reusel 
T: 0497-620008 
E: info@obsde-klimop.nl 
I: www.obsde-klimop.nl 
Brin: 03EV 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

U kiest ervoor uw kind op onze school aan te melden. Daarvoor alvast onze hartelijke dank. 

Om te voldoen aan alle wettelijke bepalingen, vragen wij u dit formulier zorgvuldig en volledig in te vullen en 

tegelijk met het kopiebewijsstuk van het burgerservicenummer van uw kind op school in te leveren. 

Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen. 

 

Directie en team OBS De Klimop 

 

Gegevens leerling:  

 

Achternaam: ..……………………….…………..... 

Tussenvoegsel: ...…………...………Voorl.: …….… 

Voornamen: ……………..……...……………..…. 

Roepnaam: ……………………………………… 

Geslacht: m / v* 

Geboortedatum: ……………………...………………. 

Geboorteplaats: ………………………...……………. 

Geboorteland: …………………………...…………. 

1e Nationaliteit: …………………………………...…. 

2e Nationaliteit: ………………………………………. 

Culturele achtergrond: ……………………………….. 

Burgerservicenummer**: …………….……….…..…. 

Adres: ……………………………….…..…. 

Postcode: ……………………………….…....... 

Woonplaats: ………………………………...……. 

Telefoon: …………………..……geheim: j /n* 

Godsdienst: …………………………..…………. 

 

Tel. Noodgevallen: ………………...……………… 

Huisarts: ………………………..……………. 

Tel. huisarts: …………………………..…………. 

Voorschoolse educatie: 

Kinderdagverblijf / Peuterspeelzaal / n.v.t* 

Naam Instelling: ……………………………………... 

 te     ………….……………………... 

Basisonderwijs 

Eerste lesdag: ………………..……in groep: …..… 

Intrede (basis)onderwijs: ……………………..….…... 

School herkomst: ……………………..…….…… 

 te     ...............……….……………... 

 

Broertjes / zusjes: 

Roepnaam: ……………..geb.datum: …………... 

 ……………..geb. datum: ……..….... 

 ……………..geb. datum: ……..…... 

 

Is uw kind in de afgelopen 6 maanden ingeschreven op een andere school? j / n* 

 

Bijzonderheden: 

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

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

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

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

** Kopie van de brief van de belastingdienst of identiteitsbewijs van leerling bijvoegen 



 

Gegevens verzorger 1: Gegevens verzorger 2: 

 

Achternaam: ..……………………….……..…...... 

Tussenvoegsel: ...…………..………Voorl.: …….… 

Roepnaam: ………………….…..……………… 

Geslacht: m / v* 

Relatie tot kind: …………………………………….. 

Geboortedatum: ………………………..……………. 

Geboorteplaats: …………………………..…………. 

Geboorteland: ……………………………..………. 

Nationaliteit: ………………………………..……. 

Adres: ………………………………..……. 

Postcode: …………………………………....... 

Woonplaats: …………………………………..…. 

Telefoon: ………………...………geheim: j /n* 

Mobiel: ………………………..……………. 

Werk:                 ……………………………………… 

Tel. Werk: ……………………………………… 

E-mail: …………………………..…………. 

 

 

 

Achternaam: ..……………..………….………...... 

Tussenvoegsel: ...……………..……Voorl.: …….… 

Roepnaam: ………………….………..………… 

Geslacht: m / v* 

Relatie tot kind: …………………………………….. 

Geboortedatum: …………………………..…………. 

Geboorteplaats: ……………………..………………. 

Geboorteland: ……………………..………………. 

Nationaliteit: ……………………..………………. 

Adres: ……………………..………………. 

Postcode: ……………………..……………..... 

Woonplaats: ………………..……………………. 

Telefoon: ………….……..………geheim: j /n* 

Mobiel: …………………………..…………. 

Werk:                 ……………………………………… 

Tel. Werk: ……………………………………… 

E-mail: ………………………..……………. 

 

 

  

 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Naam ouder / verzorger / voorgd* (1)   Naam ouder / verzorger /voogd* (2) 

 

Datum:       Datum: 

 

Handtekening:       Handtekening: 

Heeft wel/niet het ouderlijk gezag*    Heeft wel/niet het ouderlijk gezag* 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

** Kopie van de brief van de belastingdienst of identiteitsbewijs van uw kind bijvoegen 


