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Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)         

Land van Herkomst         ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit         ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim          ☐ Nee ☐ Ja                

Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.  

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 

Broers en zussen 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam          ☐ Zelfde school 

*Toelichting 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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult. 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Noodnummers 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

**Persoonlijk polisnummer          

**Verzekeringsmaatschappij          

 

*Toelichting 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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult. 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

**Kerkelijke gezindte____________________________________________________________ 

Geboorteland                              

Hoogst behaalde opleiding              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijk gezag          _______     ☐ Nee ☐ Ja 

Bijgevoegde documenten wettelijk gezag  _____________  _______     ☐ Nee ☐ Ja 

Opmerkingen ouder/verzorger______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  

*Toelichting 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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult. 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

**Kerkelijke gezindte____________________________________________________________ 

Geboorteland                              

Hoogst behaalde opleiding              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke gezag               ☐ Nee ☐ Ja 

Bijgevoegde documenten wettelijk gezag  _____________  _______    ☐ Nee ☐ Ja 

Opmerkingen 

ouder/verzorger________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                      ☐ Nee ☐ Ja   

 

*Toelichting 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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult. 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op social media accounts van de school   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Via de schoolapp     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Aanvullende opmerkingen: 

De school maakt ook klassenfoto’s. Deze foto wordt beschikbaar gesteld aan alle ouders en 

leerlingen van de klas als leuke herinnering voor later. De foto’s kunt u afnemen met een account.  

De klassenfoto wordt niet gepubliceerd, ouders en leerlingen zien deze foto van de klas wel in hun 

account bij de fotograaf   ______☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Aanvullende opmerkingen ouders: 

 

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  

Dit formulier is naar waarheid ingevuld 

Verzorger 1        Verzorger 2     

Naam        Naam                       

Datum       Datum           

                  

Handtekening       Handtekening  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Zorgformulier 
 
 
 
Op onze school hebben we een leerlingvolgsysteem, waarbij we de kinderen in hun ontwikkeling 
willen volgen, niet alleen op leerprestaties maar ook op sociaal/ emotioneel gebied. Onze gegevens 
beginnen pas als het kind vier jaar is. Om het kind een goede start te geven, willen we graag een 
beeld hebben van de eerste vier jaren thuis. 
 
Wij verzoeken u deze lijst in te vullen en bij het eerste contactmoment (10-minutengesprek, 
intakegesprek, huisbezoek  of bij verandering in huiselijke omstandigheden) van het nieuwe 
schooljaar, mee te nemen. Deze formulieren kunt u vinden op onze site www.cnbswegwijzer.nl , 
onder de button ouders of zijn op te vragen bij de directeur. 
 
Wanneer uw kind al een tijdje bij ons op school is, kunt u het gedeelte van de baby-peuter periode 
natuurlijk over slaan. Deze informatie hebt u al ingevuld bij het intake gesprek. U kunt het formulier 
dan invullen vanaf het stukje thuis. De gegevens van school worden ingevuld door de 
groepsleerkracht. 
 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Uw kind heeft baat bij de informatie die u ons door middel van dit 
formulier verschaft. 
 
 
Het team van “De Wegwijzer” 

 
 
 
 
* 

1. Elke ouder met gezag heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van leerlingenadministratie 
dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter 
kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het 
onderwijs te ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
http://www.cnbswegwijzer.nl/


                                          

 

Schuineslootweg 85,  777RJ Schuinesloot      tel:(0523) 683053,  e-mail: cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl 
       Website: www.cnbswegwijzer.nl 

 

8 

 
Datum    :_____________________________________________ 
Naam    :_____________________________________________ 
Geboortedatum  :_____________________________________________ 
Schooljaar   :_____________________________________________ 
Groep    :_____________________________________________ 
Leerkracht   :_____________________________________________ 
 

 

Baby-peuter periode 
 
**Is er iets te melden van de baby- en kleuterperiode over: 
 
0 ontwikkeling van het 
 -zitten  : 
 -staan  : 
 -lopen  : 
 
0 het gehoor: 
 
0 ogen: 
 
0 ziekenhuisopname, zo ja waarvoor: 
 
0 verandering in huiselijke omstandigheden: 
 
0 zindelijkheid 
   -overdag : 
   -’s nachts : 
 
0 hoe was het slaap- waak ritme? 
    Opmerkingen: 
 
 
 
Is uw kind naar de peuterspeelzaal geweest? 
 -**Hoe was het contact van uw kind met de leiding? 
 
 -**Waren er problemen met het afscheid nemen van de ouder(s)? 
 
 -Heeft uw kind VVE onderwijs genoten op de peuterspeelzaal? 

 Hoe lang? 

 Op welke indicatie? 
 
 
Ging uw kind naar een kinderdagverblijf of BSO? 
 -Zo ja, hoeveel dagdelen per week: 
 
 
 

 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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**Gaat uw kind naar een sportclub? 
 -Zo ja, is dit op eigen initiatief of op aanraden van een arts: 

 
 
 
 
**Is er een medisch verleden? 
Zo ja, op welk gebied  0 KNO arts 
     0 logopedie 
     0 kinderarts 
     0 fysiotherapie 
     0 anders, nl. ……….. 
 
Zijn er nog contacten met:  0 KNO arts 
     0 logopedie 
     0 kinderarts 
     0 fysiotherapie 
     0 anders,nl. ……….. 
 
Heeft uw kind last van allergieën? 
Zo ja, welke en waar moeten we rekening mee houden? 
 
 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
Mogen wij in geval van noodzaak contact opnemen met de peuterspeelzaal en de GGD? 

 
 

Op School 
 
Stemming/gedrag:  vrolijk  OOOO neerslachtig 
    ontspannen OOOO gespannen 
    meegaand OOOO dwars/eigenwijs 
    vol energie OOOO vaak moe 
 
Speelt vaak met: _____________________________________________________ 
 
Bezigheden in de pauze: _______________________________________________ 
 
Bijzonderheden:______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Thuis 
 
Gezinssamenstelling:  
 
O natuurlijke moeder  O stiefmoeder  O oma/pleegmoeder/ ____________ 
O natuurlijke vader  O stiefvader  O opa/pleegvader/ ______________ 
O ____ broer(tjes)  O ____ zus(jes)  Plaats in de kinderrij:_____________ 
 
O co-ouderschap  O regelmatig contact O geen contact 
O woont bij vader  O woont bij moeder 
 
 
In geval van een scheiding:  
 
Zie formulieren scheiding. Bij wijzigingen in het gezin, de school graag zo spoedig mogelijk op de 
hoogte brengen. Hiervoor kunt u de formulieren van de site gebruiken. U kunt de formulieren vinden 
op onze site www.cnbswegwijzer.nl onder de button ouders. 
 
 
Gaat uw kind naar:  O gastgezin, welke tijden en dagen  
        ____________________________________________ 
    O BSO, welke tijden en dagen  
        ____________________________________________ 
    O tussenschoolse opvang, welke dagen  
        ____________________________________________ 
 
Culturele achtergrond:  O Nederlands  O _______________________________ 
 
 
**Stemming/gedrag: vrolijk  OOOO neerslachtig 
   ontspannen OOOO gespannen 
   meegaand OOOO dwars/eigenwijs 
   vol energie OOOO vaak moe 
 
**Speelt vaak met: _____________________________________________________ 
 
**Geliefde bezigheid thuis: _______________________________________________ 
 
**Bijzonderheden: ______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Extra zorg 

 
Allergie/lichamelijke beperking/ziekte: _________________________________ 
 
Medicatie: _______________________________ voor: ___________________ 
 
Op school geven om: __________________ uur 
 
Psychiatrische/neurologische diagnose: O ADHD O NLD  O PDD-NOS 

O anders:____________________________ 
 
Extra hulp thuis:  O Nee 
    O Ja Instantie: _________________ tel: _________ 
 
             Contactpersoon: _____________________________ 
 
 
Extra hulp op school:  O Nee 
    O Ja Instantie: _________________ tel: _________ 
 
    Contactpersoon: _____________________________ 
 
 
 
Mogen we in geval van noodzaak in overleg met u contact opnemen met de diensten waarvan u 
gebruik maakt voor uw kind? ______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
*Toelichting 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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of dit veld invult. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-08-01#HoofdstukIII, wet op primair onderwijs 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers#aan-welke-privacyregels-moet-ik-me-als-school-

houden-bij-het-leerlingdossier-6554 , AVG en onderwijs 

 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-08-01#HoofdstukIII
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers#aan-welke-privacyregels-moet-ik-me-als-school-houden-bij-het-leerlingdossier-6554
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers#aan-welke-privacyregels-moet-ik-me-als-school-houden-bij-het-leerlingdossier-6554

