
  Aanmeldformulier 
Nieuwe Park Rozenburgschool    Voorkeur:  Hoflaan 

       Assendelftstraat 
 

Datum aanmelding: 
(In te vullen bij ontvangst van het aanmeldformulier, door de school) 
 
______ - ______ -20_____ 
 
Schoolstempel + handtekening directie 
 
 
 

 
 
 

Leerlinggegevens 
Achternaam:  Voorvoegsel:  
Roepnaam:  
Voornamen:  
Geslacht:  jongen      meisje 
Geboortedatum:  
BSN:  
Adres / postcode:  
Geboorteplaats:  
Nationaliteit:  
In Nederland sinds:   
Telefoonnummer:  
Emailadres:  
Huisarts + 
telefoonnummer: 

 

Medicijngebruik op 
school: 

 

Zorgverzekering:  Verzekering nummer:  
 

Onze zoon / dochter is wel / niet aangemeld op een andere school (aankruisen wat van toepassing is): 
 Wel  Niet 

 
 

Heeft u kind een peuterspeelzaal bezocht?  ja     nee 
Zo ja welke peuterspeelzaal en naam van de  
groep? 

 

Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?   ja     nee 
Zo ja welk kinderdagverblijf en naam van de  
groep? 

 

Indien uw kind nu onderwijs volgt op een ander 
school graag de naam van de school aangeven: 

 

Doorlopen groepen: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Doublure in groep:  

 
 



 
 
 

Gegevens ouders 
Ouder 1  
Achternaam:  Voorletters:   
Geboortedatum:  
Adres:  
Telefoonnummer:  
Emailadres:  
Hoogst genoten 
opleiding: 

 Diploma 
behaald: 

 ja 
 nee 

Beroep:  
Land van herkomst:  Nationaliteit:  
  
Ouder 2  
Achternaam:  Voorletters:  
Geboortedatum:  
Adres:  
Telefoonnummer:  
Emailadres:  
Hoogst genoten 
opleiding: 

 Diploma 
behaald: 

 ja 
 nee 

Beroep:  
Land van herkomst:  Nationaliteit:  
  
  
Burgerlijke staat: gehuwd  ongehuwd gescheiden samenwonend 
Eenoudergezin: ja  nee 
De leerling woont bij: vader  moeder anders nl. 
  

 
 
 
Ondergetekenden, de ouders / verzorgers van bovenvermelde leerling verklaren hiermee alle 
gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. 
 
Handtekening ouder 1:      Handtekening ouder 2: 
 
 
 
__________________________    ____________________________ 
 
 

• De ouders / verzorgers verklaren kennis te hebben van de op school geldende regeling en 
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en verklaart tevens akkoord te gaan met betaling 
daarvan: 
 ja  nee 

 
• Geven toestemming voor foto’s ter publicatie op: 

Schoolwebsite    ja  nee 
Social media    ja   nee 
Schoolgids    ja  nee 
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