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Gegevens van het kind: 
Achternaam:   ______________________________________ 
Roepnaam:    ______________________________________ 
Voornamen:   ______________________________________ 
Geboortedatum:   ______________________________________      jongen / meisje* 
Plaats in gezin: Ie kind / 2e kind / 3e kind /......... 
 
Adres:   _________________________________________________________________   
Postcode:   ______________________  Woonplaats: ______________________________ 
Telefoon:  ______________________ Geheim:     ja / nee* 
Nationaliteit:  ______________________ Sofinummer: ______________________________ 
Geboorteplaats:    ______________________ Geboorteland: ______________________________  
Gezindte:  ______________________ Gedoopt:    ja/nee* 
Huisarts:  _________________________________________________________________ 
Toelating wordt gevraagd voor groep: _________ per: _________________ (datum) 

 
Heeft het kind hiervoor een bepaalde instelling (een peuterspeelzaal, een school, enz.) bezocht?  JA / NEE* 

Indien ja, van welke instelling is het kind afkomstig? Naam: ______________________________     
Adres: ______________________________ 
Plaats: ______________________________ 
Tel.:  ______________________________ 
Soort: ______________________________ 

 
Ouder(s)/verzorger(s)* gaan er WEL / NIET* mee akkoord dat de Sint Jozefschool informatie opvraagt bij  
bovengenoemde school/instelling. 
 
OVERIGE BIJZONDERHEDEN 
GEZONDHEID: 
Medicijngebruik: ________________________________________________________________ 
Dieet:   ________________________________________________________________ 
Allergieën:  ________________________________________________________________ 
Anders:  ________________________________________________________________ 
 
AANDACHTSPUNTEN; 
Indien u één van onderstaande vragen met 'ja' heeft beantwoord, ontvangen wij graag een toelichting daarop. 
1. Is uw kind wel eens onderzocht / behandeld door een schoolbegeleider?  JA/NEE* 

een logopedist(e)?         JA/NEE* 
anders: ___________________________________________________  JA/NEE* 

 
2. Verwacht u dat uw kind op school extra begeleiding nodig zal hebben i.v.m. 

a) leerproblemen          JA/NEE* 
b) motorische problemen         JA/NEE* 
c) gedragsproblemen         JA/NEE* 
d) anders           JA/NEE* 

 
3. Overige opmerkingen (in het belang van de juiste opvang van uw kind): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)*         Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)* 
Achternaam:   _______________________  Achternaam:  _______________________ 
Voorna(a)m(en): _______________________  Voorna(a)m(en): _______________________ 
Geboortedatum: __________________m / v*  Geboortedatum: __________________m / v* 
Relatie tot het kind: _______________________  Relatie tot het kind: _______________________ 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

http://www.sint-jozefschool.nl/
mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


U dient bij inlevering van het aanmeldingsformulier een kopie van het document 
“Kennisgeving Sofinummer” toe te voegen, dan pas kan uw aanmelding in behandeling 

genomen worden. 

Adres (indien anders dan bij het kind vermeld):       Adres (indien anders dan bij het kind vermeld):      
_________________________________________ ________________________________________ 
_________________________________________ ________________________________________ 
Telefoon:  ________________________  Telefoon:  _______________________ 
Telefoon werk: ________________________ Telefoon werk: _______________________ 
Telefoon mobiel: ________________________ Telefoon mobiel: _______________________ 
Geboorteland:  ________________________ Geboorteland:  _______________________ 
Nationaliteit:  ________________________ Nationaliteit:  _______________________ 
Beroep:   ________________________ Beroep:   _______________________ 
Gezindte:   ________________________ Gezindte:   _______________________ 
 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma   Naam hoogst genoten onderwijs of diploma 
ouder(1)** ______________________________ ouder(2)** ______________________________ 
Diploma behaald  ja / nee*    Diploma behaald  ja / nee* 
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen   Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen  
de betreffende opleiding: __________________ de betreffende opleiding: __________________ 
Naam van de school waar het diploma is gehaald:   Naam van de school waar het diploma is gehaald:  
__________________________________________ _________________________________________ 
Plaats/land van de school waar het diploma is   Plaats/land van de school waar het diploma is  
gehaald: ______________________________ gehaald: ______________________________ 
Jaar waarin het diploma is gehaald: _____________ Jaar waarin het diploma is gehaald: ____________ 
 
 
Wilt u de volgende vragen met ja of nee beantwoorden: 
1. Oefent één der ouders het schippersbedrijfuit of heeft hij/zij dit gedaan en verblijft  
het kind in een pleeggezin of internaat?         JA / NEE* 
2. Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het Besluit trekkende  
bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag l bedoeld?    JA / NEE* 
Is één der ouders geboren in: 
3. Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije, Tunesië? JA / NEE* 
4. Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba?         JA / NEE* 
5. Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië?     JA / NEE* 
6. Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep?      JA / NEE* 
7. Is één der ouders in Ned. toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet? JA / NEE* 
 
Ondergetekenden verklaren hierbij, dat het kind niet ingeschreven staat bij een andere school (Deze regel 
geldt alleen voor de nieuwe 'vierjarigen'.) 
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.  
 
Naam van ouder/verzorger/voogd (1)*  Naam van ouder/verzorger/voogd (2)* 
 
Datum: _______________________   Datum: __________________________ 
 
 
 
Handtekening: _______________________ Handtekening: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.            **Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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