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AANMELDINGSFORMULIER 
  

Roepnaam en achternaam: 
 
 

Volledige voornamen:  
 
Geslacht: 

  
Leerlinggegevens: 
 

Geboortedatum:   Adres: 
 

 

Geboorteplaats:  Postcode/ 
woonplaats: 

 

Geboorteland:  e-mail adres:  
 

Nationaliteit:  Telefoon:  
 

Spreektaal thuis:  BSN:  
 
Gezinsgegevens: 
 

Gegevens verzorger 1 Gegevens verzorger 2 

Naam:  
 

Naam:  

Adres*: 
*graag invullen als 
dit  afwijkt van het 
adres van het kind 

 
 
 

Adres*: 
*graag invullen als 
dit afwijkt van het 
adres van het kind 

 

e-mailadres: 
 

 e-mailadres:  

Telefoon:  
 

Telefoon:  

Geboortedatum  Geboortedatum  
Geboorteland:  Geboorteland:  
Nationaliteit:  Nationaliteit:  
Burg.staat:  Burg.staat:  
Relatie tot het kind: Vader/moeder/anders nl……………….. 
biologische ouder/ pleegouder/stiefouder  
(s.v.p.doorhalen wat niet van toepassing is) 

Relatie tot het kind: Vader/moeder/anders nl……….…….. 
biologische ouder/ pleegouder/stiefouder  
(s.v.p.doorhalen wat niet van toepassing is) 

Ouderlijk gezag: ja / nee Ouderlijk gezag: ja / nee 
Eénoudergezin: ja / nee Eénoudergezin: ja / nee  
 
Broer(s) en/of 
zus(sen):  
 

 Geboortedata   

Wie is de 1e 
contactpersoon ? 

 Telefoon  

Extra 
Noodnummer 

 Telefoon  
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Medicijngebruik (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
Huisarts: 
 

Naam Huisarts  
Adres  

 
Telefoon  
 
 
Verzekering: 
 

Ziektekosten verzekerd bij 
 

 

Verzekeringsnummer 
 

 

Aansprakelijkheidsverzekering Ja / nee 
Indien ja: 
Maatschappij: 
Polisnummer: 

 
Schoolgegevens: 
 

Laatst bezochte school: 
 
 
 

Hoofdvestiging:   
Locatie:  
Adres: 
 

 

Telefoon:  
klas/groep:  
Leerkracht  
IB-er:  

 
 
Gezinsvoogd/andere instelling die betrokken is bij het kind    (indien van toepassing s.v.p invullen): 
Naam:  
Organisatie:  
Adres:  
Telefoon:  
E-mailadres:  
 
Bijzonderheden: 
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Toestemmingsverklaring: 
 
Met de ondertekening van dit formulier geven ouders/verzorger toestemming tot: 
Ja    Nee (kruis uw keuze aan) 
O    O  het opvragen van het dossiergegevens bij derden  
 
O    O  het overdragen van informatie over leerprestaties en welzijn van de leerling door SO Fier aan              
            professionele organisaties/ instellingen, zoals bijvoorbeeld vervolgonderwijs en schoolarts en   
            bespreken van de leerling in de zorgvergadering: CvB  
 
O    O  Inbrengen van de leerling in de verwijsindex 
 
 
Ondertekening: 
 

Ondertekening ouders c.q. wettelijke vertegenwoordiger: 
 
Datum: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Denk aan: 
 WETTELIJK VERPLICHT: Officieel BSN document van de leerling die aangemeld wordt: dit 

kan zijn 
o Kleurenkopie ID-kaart (voor- en achterkant) of paspoort van de leerling of  
o Kopie van de brief van de belastingdienst waarin het Burger Service Nummer wordt 

toegekend of 
o Kopie van het Uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GAB). Dit uittreksel 

kunt u aanvragen bij de gemeente waar de leerling is ingeschreven, hier zijn wel kosten 
aan  verbonden. LET OP dat u wel vraagt dat het Burger Service Nummer op het 
uittreksel vermeld wordt.  

 Kopie van paspoort/identiteitskaart of verblijfsvergunning van de ouders als het gaat om 
ouders die in het buitenland geboren zijn 

 Kopie zorgpas 
 Kopie U-pas indien in bezit 
 ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV) 
 
 
Voor aanmelding op SO Fier kunt u deze drie pagina’s sturen aan: 

Post en bezoek adres: 
 
 
Telefoon SO algemeen:   
Mailadres : 
 

SO Fier 
Stroyenborchdreef 2 
3562 GN Utrecht 
030-8505685 
sofier@spoutrecht.nl 
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