
Aanmeldformulier Entree Gespecialiseerd Onderwijs Midden Holland 

Gegevens kind

Gegevens huidige school

Ouder(s) / Verzorger(s) hebben een voorkeur voor plaatsing  op **: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam

Geboortedatum

BSN

Startdatum huidige school / MKD

Schoolverloop

Deelname VVE Ja / Nee *

Naam huidige school / MKD

Adres

Postcode / Plaats

Telefoonnummer

Directeur

Contactpersoon IB / Zorg

Werkzaam op

(werkdagen omcirkelen a.u.b) maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag

Telefoonnummer contactpersoon

SBO De Oostvogel SBO Park en Dijk SBO Het Avontuur SO De Ark 

** (voorkeur aanvinken a.u.b.)

Datum aanmelding:

Datum afgifte TLV S(B)O:

Ouders geven toestemming om bij de huidige school het dossier op te vragen: Ja / Nee *
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Gegevens Kind 

Naam

Voorvoegsel(s)

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht Jongen / Meisje *

Geboorteplaats

Land van herkomst

Datum in Nederland 

(indien van toepassing)

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit 

(indien van toepassing)

Culturele achtergrond

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geheimadres Ja / Nee *

Mobiele nummer leerling

Huisarts

Verzekeringsmaatschappij ziektekosten

Persoonlijk Polisnummer

Diagnose(s)

Medicatie** Ja / Nee *

** indien medicatie toediening op school noodzakelijk is dient hiervoor een medicijnverklaring ingevuld te worden. Zie bijlage I.

Betrokken hulpverlening / 
instantie(s)

Contactperso(o)n(en) Naam:

Tel. Nr:

Noodnummer Naam:

Tel.Nr:



Pagina  van 3 5

Leerlinggegevens Passend Onderwijs 

Zijn er lichamelijke bijzonderheden van uw kind te melden waar de school van op de hoogte moet zijn?

Zijn er bijzonderheden in het gedrag van uw kind te melden waar de school van op de hoogte moet zijn?

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkelingen uw kind te melden waar de school van op de hoogte moet 
zijn?

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig om het S(B)O te kunnen doorlopen?                       Ja / Nee *

Indien ja, welke ondersteuning heeft uw kind nodig? 
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Gegevens ouder(s) / verzorger(s) 

Adres 
(alleen invullen indien afwijkend van leerling) 

Personalia Verzorger 1 Personalia Verzorger 2

Achternaam

Voorvoegsel(s)

Roepnaam

Voorletter(s)

Aanhef Heer / Mevrouw * Heer / Mevrouw *

Telefoonnummer

Email

Relatie tot het kind Vader / Moeder / anders: * Vader / Moeder / anders: *

Wettelijk gezag: Ja / Nee * Ja / Nee *

Hoogst genoten 
opleiding*:

(*indien in het buitenland gevolgd, aub land aangeven)

Nationaliteit

Adres Verzorger 1 Adres Verzorger 2 
(alleen invullen indien afwijkend van Verzorger 1)

Straat en huisnr

Postcode

Woonplaats

Geheim adres Ja / Nee * Ja / Nee *

Ondertekening 
Naar waarheid ingevuld Verzorger 1 Verzorger 2

Datum

Plaats

Handtekening
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Privacy voorkeuren 
Middels deze aanmelding geeft u toestemming voor: (doorhalen waar u geen toestemming voor geeft)


Het doorgeven van  NAW gegevens aan de schoolarts welke bij de school betrokken is en deelname van de 
schoolarts aan de School Ondersteunings Team-overleggen van de school.

Het doorgeven van  NAW gegevens aan de schoolmaatschappelijk werker welke bij de school betrokken is het 
verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening, zowel mondeling, digitaal als 
schriftelijk en deelname van de schoolmaatschappelijk werker aan de School Ondersteunings Team-overleggen van 
de school.

Het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening, zowel mondeling, digitaal als 
schriftelijk aan de bovenschools onderwijsspecialist / trajectbegeleider en deelname aan de School 
Ondersteunings Team-overleggen van de school.

Het publiceren van foto/videomateriaal voor persdoeleinden 
Het publiceren van foto/videomateriaal in de schoolgids van de school

Het publiceren van foto/videomateriaal op social media (facebook / twitter / LinkedIn, etc)

Het publiceren van foto/videomateriaal op het digitale ouderportaal van de school (parro, social schools, etc)

Het publiceren van foto/videomateriaal op de website van de school

Het gebruiken van foto/videomateriaal voor studiedoeleinden door instanties / partners van de school.


NB: U heeft te allen tijde het recht om bovenstaande toestemming te wijzigen 

Verklaring School 

Wij respecteren uw privacy. De verkregen gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en veilig 
opgeslagen in een beveiligde omgeving. Bij het verwerken en toegankelijk maken van de gegevens voor derden 
houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking van 25 mei 2018.


Wij zullen u vooraf expliciet toestemming vragen, als wij gegevens van uw kind zouden willen delen in het kader van 
extra begeleiding of onderzoek waarbij derden zijn betrokken.


U heeft als ouder of verzorger het recht om de door ons geregistreerde gegevens over uw kind in te zien. Als de 
gegevens niet kloppen mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. 
Een verzoek tot inzage kunt u doen aan de directeur van uw school. 


Als uw situatie is veranderd, waardoor de gegevens niet meer actueel zijn, vragen wij u dit door te geven aan de 
school.


Toelichting Burger Service Nummer (BSN): u bent verplicht een document te tonen waarop het BSN van uw kind 
vermeld is. Dit kan een paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs van uw kind zijn of een kennisgeving van 
uitschrijving van de school van herkomst dat niet ouder is dan 6 maanden waarop het BSN, de achternaam, 
voorletters en geboortedatum van uw kind staan. Een zorgpas is niet toegestaan als bewijs. 


Als er sprake is van veranderingen in het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld bij scheiding, dan dient de school schriftelijk 
geïnformeerd te worden over wijzigingen in het ouderlijk gezag.


Toelichting opgave onderwijsgegevens ouders/verzorgers: ondergetekende gaat ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens indien nodig worden gecontroleerd.


Bevestiging inschrijving directeur S(B)O school
Naam: School van plaatsing:

Datum: Handtekening:

Plaats:


