
 

 
AANMELDINGSFORMULIER VOORSCHOOL LOCATIE NIEUWAAL 

Gegevens kind 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geboortedatum  

Geslacht  jongen    meisje   

Burgerservicenummer (BSN)  

Geloof / Levensovertuiging  

 

Gegevens ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt) 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Burgerservicenummer (BSN)  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer privé  

Telefoonnummer mobiel  

Email-adres  

Bankrekeningnummer (IBAN)  

Beroep  

 

Gegevens ouder/verzorger 2 
Voornaam  

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel  

Achternaam  

Burgerservicenummer (BSN)  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer privé  

Telefoonnummer mobiel  

Email-adres  

Beroep  
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Gezinssamenstelling 
Gehuwd  Samenwonend  Eénoudergezin 

 

Broer(s)  

Geboortedatum  

Zus(sen)  

Geboortedatum  

 

Persoon in noodgevallen 
(Wie kunnen wij in noodgevallen bellen? Wij proberen eerst contact op te nemen met de ouders/verzorgers. 

Naam  

Adres  

Postcode / woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Medische gegevens kind 
Verzekerd bij  

Inschrijfnummer  
Indien niet verzekerd, aanvullend formulier inzake zorgverzekering invullen 

Huisarts  

Adres  

Postcode/ woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Is u kind ingeënt? Ja  Nee 
Op het kindercentrum is het risico groter dat kinderen infectieziekten oplopen. Wanneer uw kind niet is 
ingeënt en er heerst een infectieziekte, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw huisarts 
 

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja  Nee 

Zo, ja aanvullend formulier invullen 

 
Aanvullende voor ons van 
belangzijnde medische 
informatie: 
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Voeding 
Is uw kind gevoelig of allergisch voor 
bepaalde voeding(stoffen)? 

 

 

Zindelijkheid 
Is uw kind zindelijk? 
 
 
 

 Ja 
 Nee 
 Nee, maar wel bezig met zindelijkheidstraining 

 

Plaatsing Voorschool 
Plaatsingsdatum 
Voorschool Nieuwaal 
 

 Maandagochtend  08.30-12.30 
 

Dinsdagochtend  08.30-12.30 
 

 Woensdagochtend 08.30-12.30 
 

 Donderdagochtend  08.30-12.30 
 

Vrijdagochtend  08.30-12.30 
Wilt u een doorgaande lijn naar 
basisschool “De Regenboog 
voortzetten? 
 

 Ja 
 Nee 
 Weet ik nog niet 

 
Privacyvoorkeuren 
Tijdens activiteiten zullen er foto’s gemaakt waarop kinderen herkenbaar in beeld kunnen worden 
gebracht.De Voorschoolplaatst deze soms op het afgeschermde gedeelte van de website, op social 
media en in de digitale of papierennieuwsbrief.Wij maken alleen foto’s van groepjes kinderen, dus 
geen close-up van een kind en vermelden geen namen. 
In het kader van de AVG vragen wij u hiervoor toestemming. 
 
Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mijn kind te 
publiceren in het informatieboekje of de nieuwsbrieven. 
 

Ja 
Nee 

Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mijn kind te 
publiceren op het afgeschermde gedeelte van de website. 
 

Ja 
Nee 

Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mijn kind te 
publiceren op social media. 
 

Ja 
Nee 

Ik geef toestemming om beeldmateriaal en de naam van 
mijn kind te publiceren in afscheids- of gedenkboekjes. 
 

Ja 
Nee 

Ik geef toestemming om groepsfoto’s van de fotograaf te 
delen onder de ouders van de groep van mijn kind. 
 

Ja 
Nee 

Ik geef toestemming voor het delen van contactgegevens 
met de ouders van de groep van mijn kind. 
 

Ja 
Nee 
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 Hierbij verklaar ik door mij tijdens activiteiten van de SCKB gemaakte foto’s en ander 

beeldmateriaal met daarop andere dan mijn eigen kind(eren) niet te publiceren op social 
media zonder toestemming van de ouders/verzorgers van andere kinderen die herkenbaar 
in beeld zijn gebracht.. 
 

 

I.v.m. samenwerking met CBS ‘De Regenboog’ 
De SCKB werkt samen met basisschool “De Regenboog”. Daarom bespreken wij de ontwikkeling 
van de kinderen voordat zij de overstap naar het basisonderwijs maken.Voor een goede overdracht 
en om het aanbod en de begeleiding op de basisschool aan te laten sluiten bij dievan de 
Voorschool is het van belang datde school gegevens krijgt van de voorschool over de ontwikkeling 
van de kinderen die doorstromen naar ‘De Regenboog’. Het gaat hier om observatielijsten en 
andere relevante informatie. 
 
Ik geeft toestemming om observatiegegevens en eventuele 
andere relevanteinformatie over te dragen aan de basisschool. 
 

Ja 
Nee 

Ik geef toestemming om tijdens multidisciplinaire overleggen, 
waaronder die met het Consultatiebureau, gegevens van mijn 
kind te delen. 
 

Ja 
Nee 

 

Ouderadviescommissie 
De ouderadviescommissie heeft adviezen over het beleid van de Voorschool.  

Ik stel mij kandidaat voor de ouderadviescommissie 
Ja 
Nee 

 

Eventuele opmerkingen en bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 

 

Ondertekening 
Hierbij verklaar ik het bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en mijn kind 
aan te melden voor de Voorschool van SCKB, locatie Nieuwaal. 

 
Plaats en datum Plaats en datum 
 
 

 

Naam ouder/verzorger 1 Naam ouder/verzorger 2 
  
Handtekening 
 
 
 
 
 

Handtekening  
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