
Aanmeldformulier  

Welkom bij Scholengroep Wijzer! 

Met dit aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze scholen. U ontvangt een 

ontvangstbevestiging en op een later moment het bericht van plaatsing. Een inschrijving is pas 

definitief wanneer uw kind 3 jaar wordt. Voor enkele scholen kan een leerlingenstop gelden en 

daarom vragen we u een tweede voorkeursschool op te geven. Rondom inclusiever onderwijs 

wordt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een plaats gereserveerd. Na 

afstemming tussen school en ouders volgt de definitieve plaatsing. 

U kunt dit aanmeldformulier voor 1 maart opsturen aan info@vcobunschoten.nl of via: 

Scholengroep Wijzer 

Postbus 100 

3750 GC Bunschoten 

Voorkeursschool 

School van 1e keuze

Schoolvan 2e keuze

Geef hieronder aan waarom u voor deze scholen kiest. Denk daarbij aan de christelijke 
identiteit en het onderwijsconcept van de school van uw keuze: 

*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 u dit veld invult. 
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*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 u dit veld invult. 

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
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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

Onderwijsbehoeften 

In Bunschoten gaan we voor inclusiever onderwijs. Dat betekent dat scholen allerlei expertise in huis 

hebben om leerlingen passend onderwijs te bieden. Denk daarbij aan aandacht voor kinderen met 

een taal ontwikkeling stoornis (TOS), dyslexie en dyscalculie, gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid 

enzovoort. Het doel is elk kind passend onderwijs te bieden binnen de grenzen van ons dorp.  

Om te voorkomen dat leerlingen geplaatst worden op een school die niet de juiste ondersteuning 

kan bieden, vragen we u ons te informeren over de eventuele specifieke onderwijsbehoeften van 

uw kind. Als we hier vragen over hebben, dan stemmen we de juiste schoolkeuze met u af: 

*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 u dit veld invult. 
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*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 u dit veld invult. 

 

Broers en zussen 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam          ☐ Zelfde school 

 

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          
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*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 u dit veld invult. 

 

Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  
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*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 u dit veld invult. 

Personalia verzorger 2 

Achternaam 

Roepnaam 

Voorletters 

Aanhef ☐Mevrouw ☐ Heer

Geboorteland 

Telefoon mobiel Geheim  ☐ Nee ☐ Ja

Telefoon werk Geheim   ☐ Nee ☐ Ja

E-mail

Relatie tot kind 

Wettelijke verzorger ☐ Nee ☐ Ja

Adres indien dit afwijkend van de leerling 

Straat en huisnummer  Postcode 

Woonplaats Geheimadres ☐ Nee ☐ Ja

Telefoon thuis ☐ Nee ☐ Ja
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*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 u dit veld invult. 

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

Aanvullende opmerkingen 

__________________________________________________________________________________  

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 

Verzorger 1 Verzorger 2 

Naam Naam 

Datum Datum 

Handtekening Handtekening 
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