
Aanmeldformulier nieuwe leerling

Gegevens van uw kind
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht        meisje        jongen
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Geheim adres?        ja        nee

Gegevens ouder(s)/verzorgden die gezag heeft/hebben om contact te kunnen opnemen
Naam
Aanhef        mevrouw                     de heer
E-mail
Telefoonnummer
Relatie tot kind

Reden aanmelding
Uw kind wordt 4 jaar en gaat voor het eerst naar school       ja       nee

Is uw kind bekend bij peuterspeelzaal?       ja       nee
Heeft uw kind een VVE-indicatie?       ja       nee

Uw kind gaat al naar school en u wilt van school wisse-
len (verhuizing, schoolkeuze o.i.d.)

      ja       nee

Naam en adres peuterspeelzaal/school van 
herkomst
Hierbij verlenen ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordigers toestemming aan het bevoegd gezag van de school om infor-
matie betreffende de leerling op te vragen bij bovenstaande peuterspeelzaal/school van herkomst.

Extra ondersteuning
Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig       ja       nee
Indien ja, beschrijf extra ondersteuning

Overige informatie
Uw kind is ook aangemeld bij andere scholen       ja       nee
Uw kind heeft broer(s) of zus(sen) op deze school       ja       nee
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Het ouderlijk gezag ligt bij:

      beide ouders (in dit geval ondertekenen beide ouders)

      één van beide ouders, namelijk:

      anders, namelijk:

School van uw keuze:

Ondertekening ouder/wettelijk 
vertegenwoordiger 1

Ondertekening ouder/wettelijk 
vertegenwoordiger 2

Naam: Naam:

Plaats: Plaats:

Datum: Datum:

Handtekening of naam: Handtekening of naam:

Naam school:

Plaats school:
Geef het formulier af op de school van uw keuze of stuur het per mail naar het algemene mail-
adres van de school. Dit is te vinden op de website van de school via ultiemonderwijs.nl.
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