
Voorweg 24 
2103 ST Heemstede.  
023-5286380  
directie.voorwegschool@stopoz.nl  

* Toelichting BSN-nummer. 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs heeft de school een 
Burgerservicenummer van de leerling nodig.  

Personalia leerling

Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht                                                                                                                       0 meisje  0 jongen

Geboortedatum                                                                                                                  

BSN*

Land van herkomst

Datum in Nederland

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit                                                                                                           (indien van toepassing)

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats                                                                                                                  Geheim adres ja/nee

Telefoonnummer                                                                                                            Geheim nummer ja/nee

Mobiel nummer                                                                                                            Geheim nummer ja/nee

Gegevens kinderdagverblijf (indien van toepassing)

Naam

Straat en huisnummer

Plaats

Telefoonnummer
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Gegevens school van herkomst (indien van toepassing)

Naam

Straat en huisnummer

Plaats

Telefoonnummer

Tot welke groep?

Broers en/of zussen (indien van toepassing)

Naam

Naam

Naam

Naam

Noodnummers

Naam Relatie tot leerling Telefoonnummer

1.

2.

Medische gegevens

Allergieën

Medicijnen

Naam huisarts

Straat en huisnummer huisarts

Postcode en woonplaats huisarts

Telefoonnummer huisarts
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Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van uw kind

Voor de schoolgids en/of schoolbrochure wel / geen

Voor op de website van de school wel / geen

Voor in de nieuwsbrief wel / geen

Voor op de social-media accounts van de school wel / geen

Personalia verzorger 1

Achternaam

Roepnaam

Voorletters

Aanhef Dhr. / mevr.

Geboorteland

Telefoon mobiel                                                                                                               Geheime ja / nee

Telefoon werk                                                                                                               Geheime ja / nee

E-mail

Relatie tot kind

Wettelijke verzorger ja /  nee

 Adres indien afwijkend van de leerling

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats
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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. 

Verklaring ouders 
De Voorwegschool is de enige school waar u uw kind heeft ingeschreven. Mocht u uw kind toch op een 
andere school willen laten inschrijven, dan informeert u de Voorwegschool per ommegaande.  

Personalia verzorger 2

Achternaam

Roepnaam

Voorletters

Aanhef Dhr. / mevr.

Geboorteland

Telefoon mobiel                                                                                                               Geheime ja / nee

Telefoon werk                                                                                                               Geheime ja / nee

E-mail

Relatie tot kind

Wettelijke verzorger ja /  nee

 Adres indien afwijkend van de leerling

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Handtekeningen

Verzorger 1 Verzorger 2 Directie

Naam Naam Naam

Datum Datum Datum

Handtekening Handtekening Handtekening 
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