
Aanmeldformulier Optimus Primair Onderwijs op (speciale) basisschool 

 

Personalia leerling:

Achternaam: 

Voorna(a)m(en): 

Roepnaam: 

Geslacht: □ M    □ V

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

BSN: 

Onderwijsnummer (indien bekend): 

Straat en huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: Geheim adres: □  Nee    □ Ja 

Telefoonnummer: Geheim: □  Nee    □ Ja 

Indien niet-Nederlandse nationaliteit: 

Land van herkomst: 

Datum in Nederland: 

Eerste nationaliteit: 

Tweede nationaliteit: □ N.v.t.

Basisschool
De Sprankel



Personalia ouder/verzorger 1: 
 

Achternaam:  

Roepnaam:  

Voorletters:  

Aanhef:   □  Mevrouw    □ Heer 

Geboorteland:  

Geboorteplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoon mobiel: Geheim: □  Nee    □ Ja 

Telefoon werk:   Geheim: □  Nee    □ Ja 

Email:  

Relatie tot kind:  

Wettelijk gezag: □  Nee    □ Ja 

 
 
Adres indien dit afwijkend is van de leerling 
 
 

Straat en huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats: Geheim adres: □  Nee    □ Ja 

Telefoon thuis: Geheim: □  Nee    □ Ja 

 
 
Personalia ouder/verzorger 2: 
 

 

Achternaam:  

Roepnaam:  

Voorletters:  

Aanhef:   □  Mevrouw    □ Heer 

Geboorteland:  



Geboorteplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoon mobiel: Geheim: □  Nee    □ Ja 

Telefoon werk: Geheim: □  Nee    □ Ja 

Email:  

Relatie tot kind:  

Wettelijk gezag: □  Nee    □ Ja 

 
 
Adres indien dit afwijkend is van de leerling 
 
 

Straat en huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats: Geheim adres: □  Nee    □ Ja 

Telefoon thuis: Geheim: □  Nee    □ Ja 

 
 
 

Samenstelling van gezin (broer(s) en zus(sen): 
 

 

Naam:  Geboortedatum: 

Naam:  Geboortedatum: 

Naam: Geboortedatum: 

Naam: Geboortedatum: 

 
 
 

Indien van toepassing bij gescheiden ouders: 

(De school verstrekt aan gescheiden ouders het protocol gescheiden ouders) 

 

□ Co-ouderschap (leerling woont op 2 adressen zoals vermeld bij ouder/verzorger 1 en 2)  

□ Leerling woont op één adres zoals vermeld bij personalia leerling 

 

 
 
 
 
 



Noodnummers: 
In eerste instantie bellen wij altijd de ouder(s)/verzorger(s). Voor het geval dat niet lukt ontvangen wij 

graag de nummers van wie we in geval van nood kunnen bereiken: 

 

 

Naam en relatie tot het kind: 
 
Telefoonnummer: 
 

Naam en relatie tot het kind: 
 
Telefoonnummer: 
 

Naam en relatie tot het kind: 
 
Telefoonnummer: 
 

Naam en relatie tot het kind: 
 
Telefoonnummer: 
 

 
 
Gegevens van vorig onderwijs: 
 

Naam en plaats 
kinderdagverblijf/peuterspeelzaal: 
 

   

VVE indicatie:   □  N.v.t. 

VVE Programma:   □  N.v.t. 

VVE duur:  □  N.v.t. 

Naam school van herkomst:  □  N.v.t. 

Plaats school van herkomst:  □  N.v.t. 

Contactpersoon school van herkomst:   

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj):  □  N.v.t. 

 
 
 
 

Medische gegevens: 
 

Allergieën:  □  N.v.t. 

Medicijnen:   □  N.v.t. 

Praktijk huisarts:    



Naam huisarts:    

Straat en huisnummer:    

Postcode en woonplaats:     

Telefoonnummer:    

 
 

 
Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind: 
 

Schoolfoto en groepsfoto □ geen toestemming    □ toestemming 

Schoolgids, schoolbrochure en 
schoolkalender □ geen toestemming      □ toestemming 

Op de website van de school □ geen toestemming      □ toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief □ geen toestemming      □ toestemming 

Binnen de besloten online communicatie 
applicaties Google Classroom en Google 
Meet 

□ geen toestemming      □ toestemming 

Binnen besloten school- oudercommunicatie 
applicaties zoals Parro en Social Schools □ geen toestemming      □ toestemming 

Op sociale media accounts van de school □ geen toestemming      □ toestemming 
 
 
 

Toestemming voor delen van persoonsgegevens aan 
klassenouder: 
Voor het organiseren van activiteiten t.b.v. het onderwijs vragen wij van u toestemming om: 

 

naam en telefoonnummer van uw kind te 
mogen delen met een vooraf benoemde 
klassenouder.  

□ geen toestemming    □ toestemming 

 
 
 
Aanvullende opmerkingen: 
 

 

 

 

 

 

 
 



Indien van toepassing gegevens over:1 

 

 

□ Leerling afkomstig van een (speciale) school voor basisonderwijs 

 

OF 

 

□ Een schriftelijke verklaring van de ouders dat de leerling binnen een periode van 6 maanden, 

voorafgaand aan de inschrijving niet op een andere school of instelling was ingeschreven.  

 

 

 

Verklaring school: 
 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag 

heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. 

 

 
 
Ondertekening: 
Door middel van ondertekening wordt verklaard dat het aanmeldformulier volledig en naar waarheid 

is ingevuld. 
 

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 

Naam: Naam: 

Datum: Datum: 

 
  

 

 
1 wetten.nl - Regeling - Besluit bekostiging WPO - BWBR0003862 (overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003862/2020-08-01/#HoofdstukI_TiteldeelIII_Afdeling2_Artikel11


Toelichting: 
 

Geheime gegevens: 

Indien sprake is van geheime adressen, telefoonnummers, emailadressen etc. verzoeken wij u dit 

expliciet aan te geven. 

 

BSN en Onderwijsnummer: 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 

Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het 

moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.  

Het BSN nummer wordt overgenomen van één van de volgende documenten (geen kopie): 

• paspoort  

• identiteitskaart  

• geboortebewijs  

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

• uitschrijfbewijs vorige school (niet ouder dan 6 maanden)  

• óf indien van toepassing: tijdelijk het onderwijsnummer  

 

Adresgegevens: 

Onder personalia leerling verzoeken wij u de actuele adresgegevens van de leerling op te geven. 

Indien sprake is van co-ouderschap waarbij de leerling woonachtig is op twee adressen verzoeken 

wij u dit aan te geven onder het kopje “Indien van toepassing bij gescheiden ouders”.  

 

Niet- Nederlandse nationaliteit: 

Indien kind(-eren) en/of hun ouder(s)/verzorger(s) een niet-Nederlandse nationaliteit hebben dienen 

kopieën van bewijzen van identiteit, nationaliteit/land van herkomst en datum in Nederland (als dit 

korter is dan 4 jaar) in het leerlingdossier te worden opgenomen. Evenals kopieën van mogelijke 

visa, verblijfsvergunningen, asielaanvragen etc.  

 

Noodnummers: 

Met relatie bedoelen wij bijvoorbeeld stiefouder, grootouders, oppas of buren. 

Ondertekening: 

Beide ouders/verzorgers met wettelijk bevoegd gezag dienen het aanmeldformulier te ondertekenen, 

tenzij dit gezag bij één ouder/verzorger ligt. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protocol informatieverstrekking 

gescheiden ouders 
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Dit protocol beschrijft de uitgangspunten die Stichting Optimus Primair Onderwijs hanteert in 

de situatie van gescheiden ouders. Het protocol beschrijft de wettelijke uitgangspunten in de 

situatie van gescheiden ouders en legt de afspraken van school en ouders vast in deze 

situaties. 

 

Het Burgerlijk Wetboek (boek 1) en de Wet op het Primair Onderwijs zijn van toepassing. 

 

1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin 

deze opgroeit, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke) 

ouders. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school 

bekend alsmede de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en 

de beschikking van de (kinder-)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school 

daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de 

gerechtelijke stukken. Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben 

(of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op 

informatie en consultatie door de school houden. Ook in dit geval zijn beide 

adresgegevens bij de school bekend.   

 

2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de 

school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van 

betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt 

zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.   

 

3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van 

artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag gehouden om de andere 

ouder die niet met het gezag belast is op de hoogte te stellen van gewichtige 

aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en 

deze te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen. 

 

4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door 

de school (artikel 11 Wet op het Primair Onderwijs en artikel 23b Wet op het 

Voortgezet Onderwijs). De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-

verzorgers.   
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5. Welke informatie de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont 

(niet verzorgende ouder), aan hem/haar verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke 

positie van de ouder ten opzichte van de leerling. Uitgangspunt hierbij blijft dat beide 

ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd worden. Met andere woorden 

er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los 

van het feit d at in geval van co- ouderschap dit onderscheid niet te maken is.   

 

A. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking tenminste:  

• het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de 

rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante 

informatie over de leerling;  

• uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 

activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;  

• verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in 

het kader van diens schoolloopbaan; 

• inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 

leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.   

 

B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek in formatie 

over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens 

verzorging en opvoeding betreffen. Op basis van jurisprudentie: rapporten, 

informatie rond het schooladvies,  specifieke problemen  (tenzij  de informatie  

ook  niet  aan  de  met  het  gezag  of  verzorging  belaste  ouder  zou  worden 

verstrekt; zie  artikel  377c  BW)  of  het belang  van  de  leerling  zich  daartegen 

verzet (zie artikel  377c  BW). Indien  de  school  een  verzoek  om  informatie 

afwijst,  zal  zij  dit  met redenen  omkleed kenbaar  maken aan  

verzoeker/verzoekster.  

 

6 De uitnodiging  voor  een  ouderavond  betreft  een  gezamenlijk  gesprek  voor  

beide  met  het gezag belaste ouders.  In  bijzondere situaties  kan  van  de  

gezamenlijkheid  worden afgeweken. Er  moet dan binnen  een  week  na  de  

uitnodiging  voor  de ouderavond  een verzoek  worden  ingediend  bij  de  leerkracht  

voor  een  afzonderlijk  gesprek  op  de  ouderavond (zodat  dit ook  tijdig 

georganiseerd kan  worden).  Partners  van  ex-echtgenoten  worden  alleen 

uitgenodigd  indien  de  andere ouder  hiertoe  schriftelijke toestemming heeft  
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gegeven. In  situaties  waarin  de school  ten aanzien  van de  informatieverstrekking  

vermoedt  dat informatieverstrekking  niet  in het  belang  van de  leerling is,  dan  zal  

zij  de  kwestie  voorleggen aan  een onafhankelijke  deskundige  zoals  de huisarts, 

psycholoog.  Met  het oog  op artikel  377c en  het  risico  dat naar  de  rechter  

gegaan  wordt,  is  een  onafhankelijk  advies  een  vereiste.  

 

7. De school  respecteert  de  gezinssituatie  waarin  de  leerling  feitelijk  leeft.  Zij  heeft  

echter  geen informatieplicht  jegens  een  nieuwe  partner van  een  ouder,  ook  niet  

als  deze  deel  uitmaakt van het gezin  waarin de leerling  opgroeit. 

 

 

 

 


