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Aanmeldformulier 
 
Gegevens kind 
Vul de gegevens in zoals opgenomen op het identiteitsbewijs van uw kind. 
 

BurgerServiceNummer (BSN): ……………………..  
(Kopie (Paspoort/ID) met BSN-nr. bijvoegen) 
Achternaam: ………………………………………........  Roepnaam: …………………………………………. 
Voorna(a)m(en) voluit: …………………………...... 
Jongen/Meisje*                   Geboortedatum: ……..…………………………… 
Nationaliteit: ………………………………………....... 
Woonadres: ……………………………………………….  Geheim: Nee/Ja* 
Postcode+Woonplaats: ……………………………... 
Tel.nr. thuis: ………………………………………….…..  Geheim: Nee/Ja* 
 
Datum per wanneer kind in Nederland (indien van toepassing): …….…………………………………. 
 
Eénoudergezin: Nee/Ja*                       
 
Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
Als beide ouders/verzorgers wettelijk vertegenwoordiger zijn, dan graag de gegevens  
van beiden invullen. 
 

Verzorger 1:      Verzorger 2: 
Heer/Mevrouw*     Heer/Mevrouw* 
Voorletters: ……………………………………………….        Voorletters: .………………………………………….…. 
Achternaam: ……………………………………………..        Achternaam: ……………………………………….…… 
Woonadr.: ...………………………… Geheim: N/J*  Woonadr.: ..………………………...Geheim: N/J* 
Postcode+Woonplaats: ……………………………..  Postcode+Woonplaats:.………………………….... 
Geboortedatum: ……………………………………….       Geboortedatum: …...………………………………… 
Geboorteland: …………………………………………..       Geboorteland: ..……………………………………..… 
Nationaliteit: ……………………………………….......       Nationaliteit: …………………………………………… 
Burgerl. staat (b.v. gehuwd): ……………………..  Burgerl. staat (b.v. gehuwd): ...………………… 
Tel.nr.: …………………………………..Geheim: N/J*  Tel.nr.: ……………………………….. Geheim: N/J* 
Tel.nr. werk: ……………………………..………………      Tel.nr. werk: …………………………….……………… 
Email: ………………………………………………..……..       Email: .………………………………………………..…… 
Gezag: Ja/Nee*                   Gezag: Ja/Nee* 
 
Waarschuwen in geval van nood, bijv. bij ziekte op school, als ouder(s)/ verzorger(s) niet bereikt 
kunnen worden: Tel.nr: ……………..………………………. van achternaam: ………………………………….………,  
relatie tot kind (bijv. tante/oom/buurvrouw): ………………………………… 
 
 
Door de school in te vullen: Datum 1e schooldag: ………………………… Groep: ………………… 
*Svp doorhalen wat niet van toepassing is 
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Aanvullende informatie 
Maak s.v.p., indien van toepassing, een keuze uit 1, 2 of 3 voor het aangeven van het vorige onderwijs: 
 
1. Peuterleerplek: 
Naam: ……………………………….  Adres: ......................................  Plaats: …………………………… 
Hoeveel maanden voorschoolse programma: ……. maanden 
 
2. Kinderdagverblijf/Gastouder*: 
Naam: ………………………….…...  Adres: ......................................  Plaats: …………………………… 
 
3. Vorige school:  
Naam:……………………………... Adres: ......................................  Plaats: …………………………… 
 

 

 

Medische gegevens 
Heeft uw kind extra zorg nodig op de basisschool? Bijvoorbeeld wegens een visuele, auditieve of een 
lichamelijke beperking, een ontwikkelingsstoornis of medische zorg. Als u ‘Ja’ invult, wordt u uitgenodigd 
voor een gesprek. 
 
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Nee/Ja* 
 
Zo ja, wegens:  0 Visuele beperking  0 Ontwikkelingsstoornis 

0 Auditieve beperking   0 Medische zorg 
0 Lichamelijke beperking      
0 Anders, namelijk: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Is er een diagnose gesteld? Nee/Ja* 
Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
 
Gebruikt uw kind medicijnen: Nee/Ja* 
Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………….……………………………………….... 
 
 
Allergisch voor: …………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
 
*Svp doorhalen wat niet van toepassing is 
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Akkoord en handtekening 

• Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, en kennis 
te hebben genomen van de Regels aanmeldbeleid primair onderwijs in Den Haag (zie de website 
scholenwijzer.denhaag.nl).  

• Uw kind wordt geplaatst op basis van de door u gegeven informatie. Als deze informatie niet juist is, 
kan dit gevolgen hebben voor de aan uw kind aangeboden plaats. 

• Met dit formulier schrijft u uw kind in op r.k. basisschool De Drie Linden te Den Haag. 

• Binnen 6 weken ontvangt u een besluit over uw inschrijving; vakanties zijn hierbij niet in begrepen. 
Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte is de reactietermijn, indien nodig, maximaal 4 
weken langer. 

• Ondergetekende(n) gaat (gaan) akkoord met het verlenen van toestemming aan r.k. basisschool De 
Drie Linden voor het opvragen van informatie over zijn/haar/hun kind bij de Vorige 
school/Peuterspeelzaal/Peuterleerplek/Gastouder/het Kinderdagverblijf.  

• Ouders(s)/verzorger(s) verklaart (verklaren), door ondertekening van dit formulier, dat hij/zij de 
Katholieke identiteit van onze basisschool onderschrijft (onderschrijven) en respecteert 
(respecteren).  

• De school verwerkt de informatie uit dit formulier in het systeem om uw inschrijving te kunnen 
behandelen. U mag de school altijd vragen welke informatie er precies over u geregistreerd is. Ook 
kunt u vragen om correctie als daarin fouten staan of om verwijdering van gegevens. 

 
Als beide ouders/verzorgers wettelijk vertegenwoordiger zijn, dan svp beiden een handtekening 
plaatsen. 
 
Ouder/Verzorger 1* 
Achternaam: ..............................................   
Handtekening: ........................................... Datum:.......................... 
 
Ouder/Verzorger 2* 
Achternaam: .............................................    
Handtekening:. ..........................................  Datum:........................... 
 
 
 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
 
Wilt u s.v.p. dit, volledig ingevulde en ondertekende, formulier zenden naar: 
info@drielinden.lucasonderwijs.nl 
Of per post naar RK Basisschool De Drie Linden; 2e Braamstraat 5; 2563 HJ  DEN HAAG 
Of persoonlijk afgeven op school 
 
*Svp doorhalen wat niet van toepassing is 
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