
Basisschool Sint Antonius 
Heumenseweg 46 
6603 CZ WIJCHEN 
tel: 024 6453319 
e-mail: info@antonius-alverna.nl 
www.antonius-alverna.nl 

Aanmeldingsformulier 
 
 

Gegevens kind: 
Roepnaam:…………………………………………….. Achternaam: …………………………………………………… 

Voornamen …..........................................................  ......Jongen / meisje.................................................................. 

Geboortedatum:……………………………………….. 

Geboorteplaats:……………………………………….. Geboorteland:………………………………………………….. 

Nationaliteit:……………………………………………. Levens-/geloofsovertuiging:………………………………….. 

Burgerservicenummer : ……………………………… 

Huisarts: ……………………………………………….. Telefoonnummer huisarts:…………………………………… 
 
 

Adresgegevens: 
Adres:…………………………………………………. 

Postcode:………………………………………………. Woonplaats:………………………………….………………… 

Gemeente:…………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………. Geheim nummer: ja / nee 
 

E-mailadres:…………………………………………. 

De adresgegevens mogen wel / niet opgenomen worden in de schoolkalender 
 
 
 

Gegevens ouders / verzorgers: 
Achternaam: ……………………………………… Achternaam:……………………………………………………. 

Voorletters:……………………………………….. Voorletters:……………………………………………………… 

Relatie tot het kind:  vader / moeder Relatie tot het kind: vader / moeder 

Geboorteland:………………………………….                   Geboorteland:…………………………………… 
Geboortedatum:………………………………                    Geboortedatum……………………..................................... 

Nationaliteit: …………………………………… Nationaliteit …………………………………………………. 

Beroep:……………………………………………. Beroep: …………………………………………………………. 

Levens-/geloofsovertuiging:……………………. Levens-/geloofsovertuiging:………………………………….. 

Burgerlijke staat:…………………………………. Burgerlijke staat:……………………………………………….. 

Telefoonnummer werk:………………………….. Telefoonnummer werk:………………………………………... 

Mobiele telefoon:…………………………………. Mobiele telefoon:………………………………………………. 

In geval van nood als eerste te bereiken:……………………………………………………………………………………… 

Evt. opmerkingen / toevoegingen:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Andere Noodnummers 

Naam…………………………………………………………..Telefoonnummer…………………………………………………. 

Naam…………………………………………………………..Telefoonnummer…………………………………………………. 

Naam…………………………………………………………..Telefoonnummer…………………………………………………. 
 
 

 
 

mailto:info@antonius-alverna.nl
http://www.antonius-alverna.nl/
http://www.antonius-alverna.nl/


Gezinssamenstelling: 
Aantal kinderen in het gezin...................................... Plaats van het kind in het gezin: 1e, 2e, 3e, 4e, ............ kind 

Éénoudergezin: ja / nee 

Bijzonderheden gezinssituatie: 
Vluchtelingenstatus: ja / nee 

Indien gescheiden: wie heeft/hebben ouderlijk gezag, wat zijn afspraken contacten en informatievoorziening school, enz.? 

............................................................................................................................................................................................ 

Voogdijregeling: ja/nee; Indien ja: naam, voorletters, adres voogd:……………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Indien van toepassing: 
Peuterspeelzaal:………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Kinderdagverblijf:.......................................................................................................................................................... 

Naam en adres van de school waar de leerling tot nu toe was ingeschreven: 

Naam vorige school:……………………………………………………………….…………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode:………………………………………… Plaats:…………………………………………………………. 

Telefoonnummer :............................................ Groepsverloop:…..…………………………………………… 

Datum uitschrijving vorige school / inschrijving Antoniusschool …………………………………………………………… 
 

Bijzonderheden gezondheid en ontwikkeling: 
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is als het bij ons op school komt. Mijn kind is nu (datum ...................) wel / niet zindelijk 

Zijn er bepaalde lichamelijke klachten waar de school rekening mee dient te houden om uw kind goed op te kunnen vangen, 

dan kunt u deze hier aangeven (bijvoorbeeld allergieën, medicijnen, ziektes): 

 
 
 
 
 
 

Zijn er problemen bij de ontwikkeling van uw kind, te denken valt aan dyslexie en andere taalproblemen, hoogbegaafdheid en/of 

begeleiding van bijv. een logopedist, fysiotherapeut, GGZ, CJG, MEE, dan kunt u deze hier aangeven: 

 
 
 
 
 
 
 

Geeft u de school toestemming foto’s van uw kind op website te plaatsen en audiovisueel materiaal te gebruiken? ja / nee 

Geeft u de school toestemming om informatie op te vragen bij andere instanties m.b.t. de ontwikkeling van uw kind? (speelzaal, 

kinderdagverblijf e.d..) ja / nee 

 
Wij verklaren dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn. 

 
Ouder 1: Plaats: …………………………. Datum:………………… Ouder 2: Plaats: ……………………………. Datum: ………………… 

 
Handtekening: ………………………………………………………… Handtekening ………………………………………………………………… 
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