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 aanmeldingsformulier 
 

  

 

 

 

 

 

 

www.de2master.nl 

  

O.B.S. De Tweemaster    in te vullen door de school 

Jan Ploegerlaan 1b    inschrijfdatum  

1483 VR  DE RIJP    geplaatst in groep  

 0299-673396      

 info.tweemaster@isobscholen.nl 
 

 

 

 

 

 

bijzonderheden/opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Leerling                                                                                        ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

Familienaam:  

Voorna(a)m(en):  jongen / meisje 

Roepnaam:  

Adres:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoon:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats en land:  

Nationaliteit:  

Burgerservicenummer:  

 

Het Burgerservicenummer (sofinummer) van uw kind is nodig om uw kind in te schrijven. U vindt het bsn-

nummer op de volgende officiële documenten: paspoort, identiteitskaart, geboortebewijs, zorgpas of 

afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente wordt verstrekt. 

 

 

 
Is uw zoon/dochter allergisch? 

 nee (ga naar volgende vraag) 

 ja, voor: 

 

 

Heeft uw zoon/dochter een chronische 

aandoening? 

 nee (ga naar volgende vraag) 

 ja,: 

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen? 

 nee (ga naar volgende vraag) 

 ja,: 

 

 

 

 

 

 

Naam peuter/basisschool van herkomst:  

Plaats peuter/basisschool van herkomst:  

Zit/komt in groep:  
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Achternaam van ouder (1):  

 

 

Achternaam van ouder (2):  

 

                   

 
 

 

 

Naam vader/verzorger/voogd/stiefvader (1)                    ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

is.)  

Voorna(a)m(en) van ouder (1):  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Geboortedatum en geslacht van ouder (1)  m / v  

Huidig beroep:  

Mobiel: 06- 

Emailadres: (gelieve duidelijk te schrijven)  

Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / alleenstaand 

Telefoon werk:  

Naam moeder/verzorgster/voogdes/stiefmoeder (2)        ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing)  

Voorna(a)m(en) van ouder (2):  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Geboortedatum en geslacht van ouder (2)  m / v  

Huidig beroep:  

Mobiel: 06- 

Emailadres: (gelieve duidelijk te schrijven)  

Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / alleenstaand 

Telefoon werk:  

Indien vader en moeder niet op hetzelfde adres wonen      ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

Adres vader/moeder:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoon:  

gezin / algemeen                                                                      ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

Andere kinderen in het gezin:              ….          jongen(s)             ….          meisje(s) 

Naam ander(e) kind(eren)     

Geboortedatum ander(e) kind(eren)     

Is er sprake van een eenoudergezin? Ja / Nee 

Naam huisarts:  te 



Aanmeldingsformulier - versie maart 2021 

 

- 3 - 

 

 

 

 Forte Kinderopvang  biedt mogelijkheden voor voorschoolse en naschoolse opvang.  

   Informatie en inschrijving via website http://www.fortekinderopvang.nl of telefonisch  0251 - 658 058 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 

opleidingsgegevens eventueel  worden gecontroleerd.  

 

Naam vader/verzorger/voogd/stiefvader 

 

………………………………………… 

Datum 

…………………………. 

Handtekening 

………………………………………………….. 

 

 

 

Naam moeder/verzorgster/voogdes/stiefmoeder 

 

………………………………………………. 

Datum 

…………………………. 

Handtekening 

………………………………………………….. 

 

 
 S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

Door ondertekening van dit formulier: 

• verklaart u dat u uw kind met bovengenoemd geboortejaar de laatste 6 maanden niet op een 

andere school hebt ingeschreven. 

• geeft u tevens toestemming aan de school om gegevens die relevant zijn voor de begeleiding van uw 

kind en eventuele voor de school belangrijke medische gegevens in de leerling-administratie op te 

nemen. U hebt te allen tijde het recht de op uw kind betrekking hebbende gegevens in te zien. 

 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

nood- oppasadres                                                                      (S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

in geval van nood waarschuwen 

Naam:  

Adres + Woonplaats:  

Telefoon:  06- 

oppas op de dagen 

ma / di / wo / do / vr 

 

 

oppas via BSO Forte Kinderopvang  

ma / di / wo / do / vr 

 

 

oppas via particuliere oppas 

Naam particuliere oppas:  

Adres + woonplaats particuliere oppas:  

Telefoon particuliere oppas:    06- 

http://www.fortekinderopvang.nl/
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Toestemming publicatie foto's en video's 
 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden 

gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. 

Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 

 

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 

schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch 

vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 

zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

 

Met deze brief vragen wij daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter. Wilt u het ingevulde formulier met uw kind meegeven naar school? 

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school 

heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het 

plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Wij merken dat oudere leerlingen 

soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weet uw 

kind zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

 

Als wij foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van 

de stagiair op te nemen, zullen wij u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 

Ook als wij beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen wij contact met u op. 

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Nadine Groot,  

directeur 
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Formulier ‘Toestemming publicatie foto's en video's’ 
 

 

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van 

 

Naam leerling    ____________________________________________ 

 

dat foto’s en video’s door obs de Tweemaster gebruikt mogen worden*. 

 

 

 

 

 

in de schoolgids, de schoolbrochure en de schoolkalender 

op de website van de school 

in de (digitale) nieuwsbrief 

op sociale media accounts van de school (Twitter, Instagram en/of Facebook) 

 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

 

 

Datum:  .............................................................................. 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 


