
AANMELDINGSFORMULIER CBS ORANJE NASSAUSCHOOL AANMELDINGSFORMULIER ORANJE NASSAUSCHOOLINSCHRIJFFORMULIER CBS KLINGELENBURG 

Personalia leerling 
Achternaam: 

Voornamen voluit: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnr.: 

Geboortedatum: jongen / meisje 

Geboorteplaats en land: 

Nationaliteit: BSN: 

Thuistaal: 

Kerkelijke gezindte: 

Overige jongere kinderen (roepnaam en geboortedatum): 

Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf: VVE programma:  ja / nee 

Vorige school: 

Huisarts: Tel.nr. 

Tandarts: Tel.nr. 

Contactpersoon bij afwezigheid ouders: Tel.nr. 

Zorgverzekeraar: Polisnr. 

WA verzekerd: Ja  / Nee 

Bijzonderheden: 
(medicijngebruik, ogen, KNO, motoriek, allergieën, relevante ziektes/ongelukken, 
specialistenbezoek e.d.) 

Mogen evt. onderzoeksgegevens opgevraagd worden:  ja / nee 
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AANMELDINGSFORMULIER CBS ORANJE NASSAUSCHOOL OUDERVERKLARING 

Ouder / Verzorger / Voogd 1 Relatie tot leerling: 

Achternaam: 

Voornaam: 

Adres: 

Postcode + plaats: 

Geboortedatum: Geboorteland: 

Vluchtelingenstatus: ja / nee 

Telefoon: Mobiel: 

Email: 

Burgerlijke staat: Gehuwd / Samenwonend / Gescheiden / Alleenstaand 

Beroep: 

Hoogst genoten opleiding: Diploma gehaald: Ja / Nee 

Indien nee: Aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding: 

Naam + plaats van de school: 

Ouder / Verzorger / Voogd 2 Relatie tot leerling: 

Achternaam: 

Voornaam: 

Adres: 

Postcode + plaats: 

Geboortedatum: Geboorteland: 

Vluchtelingenstatus: ja / nee 

Telefoon: Mobiel: 

Email: 

Burgerlijke staat: Gehuwd / Samenwonend / Gescheiden / Alleenstaand 

Beroep: 

Hoogst genoten opleiding: Diploma gehaald: Ja / Nee 

Indien nee: Aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding: 

Naam + plaats van de school: 

OUDERVERKLARING

Van Limburg Stirumstraat 1   4191 GM  Geldermalsen   (0345) 57 30 03
      info.onsg@cpob.nl   www.oranjenassaugeldermalsen.nl



AANMELDINGSFORMULIER CBS ORANJE NASSAUSCHOOL Ondergetekenden: 

* doorhalen wat niet van toepassing is

Datum:___________________________ Datum:__________________________ 

Ouder / verzorger 1 Ouder / Verzorger 2 

Handtekening:____________________ Handtekening:____________________ 

Naam:___________________________ Naam: __________________________ 

VERKLARING SCHOOL 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen 
ter inzage voor: 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming 
persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste 
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking 
heeft. 

• Verklaren dat hun kind de afgelopen 6 maanden wel /niet* op een andere

basisschool ingeschreven is geweest

• respecteren het christelijk karakter van de school en werken in woord en daad mee

aan een veilige school, waar normen en waarden een belangrijke plaats innemen

• accepteren informatie overdracht door peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

• geven wel / geen* toestemming voor het maken van video opnames t.b.v. intern

onderwijsgebruik

• geven wel / geen* toestemming voor de publicatie van schoolfoto’s –waar het kind

op staat- op de website van school of in nieuwsbrieven en dergelijke

• Hebben kennis genomen van de vier stappen op de routekaart Passende

Onderwijsplek bij aanmelding (zie www.cpob.nl/downloads) en stemmen hiermee in.

- de directie en teamleden van de school
- de inspectie van het basisonderwijs
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW
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