
 
Aanmeldingsformulier 
Omniumschool - Basisschool    
Kortsteel 5, 3892 BP Zeewolde 
Email: zeewolde@omniumschool.nl 

Graag in blokletters invullen. Niet meer dan één kind per inschrijfformulier.  

Leerlinggegevens 
Gegevens KIND: 

  *) Doorhalen wat niet van toepassing is.  **) Doorloopt uw kind het rijksvaccinatieprogramma.  

Verzorgingsgegevens 
Gegevens OUDERS/VERZORGERS:  
Ouder/verzorger 1: vader / moeder / verzorger* (hier graag de adresgegevens van de ou-
der/verzorger bij wie het kind woont): 

Voorna(a)m(en)

Roepnaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum: jongen / meisje*

Geboorteplaats en land: 

Voertaal thuis: 

Burgerservicenummer (BSN)***: 

Land van herkomst: Nationaliteit: Inenting**:  ja / nee*

Naam huisarts:

Adres & telefoonnummer huisarts:

Gezinssamenstelling: 

Heeft uw kind uw kind extra ondersteuning of zorg nodig? ja/nee* 

Zijn er medische handelingen noodzakelijk bij uw kind tijdens het bezoek aan school:  ja / nee*

Broers en/of zussen 
Naam                                                              geboortedatum                                         j/m  
 1. 

 2.  

 3. 

  
 4. 

                                                                                                                     

Andere kinderen op onze school: nee/ja*, namelijk    

Datum eerste werkelijk schooldag op de Omniumschool: 

Afkomstig van een andere school: ja/nee* 

Naam/plaats andere school:

Adres/postcode andere school: 

Omcirkel de doorgelopen groepen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Doublure in groep: 

Naam en voorletters:

Land van herkomst: Nationaliteit: 

Hoogst genoten opleiding:  LBO/MBO/HBO/WO* Beroep: 



 Ouder/verzorger 2: vader / moeder / verzorger*: 

Overige informatie 
Contactpersoon (indien u niet bereikbaar bent): 

Hoeveel jaar onderwijs heeft u binnen deze opleiding gehad: 

Heeft u van deze opleiding een diploma gehaald:          ja/nee*

Naam/plaats/land van de school waar het diploma is gehaald:

Woonadres:

Postcode en 
Woonplaats:

Telefoon thuis:                                   Geheim ja/nee* Mobiel: 

E-mail:

Burgerlijke staat: Getrouwd/Ongehuwd/Gescheiden/Samenwonend/Geregistreerd 
partnerschap*

Heeft u een vluchtelingenstatus:  ja/nee*

Eenoudergezin: ja/nee*     Co-ouderschap: ja/nee*              Heeft u het gezag alleen ja/nee* #

Naam en voorletters:

Land van herkomst: Nationaliteit: 

Hoogst genoten opleiding:  LBO/MBO/HBO/WO* Beroep: 

Hoeveel jaar onderwijs heeft u binnen deze opleiding gehad: 

Heeft u van deze opleiding een diploma gehaald:          ja/nee*

Naam/plaats/land van de school waar het diploma is gehaald:

Indien adresgegevens overeenkomen met ouder 1 dan hoeft dit niet nog een keer ingevuld te 
worden.

Woonadres:

Postcode en 
Woonplaats:

Telefoon thuis:                                    Geheim ja/nee* Mobiel: 

E-mail: 

Burgerlijke staat: Getrouwd/Ongehuwd/Gescheiden/Samenwonend/Geregistreerd 
partnerschap*

Heeft u een vluchtelingenstatus:  ja/nee*

Eenoudergezin: ja/nee*     Co-ouderschap: ja/nee*             Heeft u het gezag alleen ja/nee* #

Naam: 
 

Relatie v.h. kind:

Telefoon thuis: Mobiel: 

Naam:

Relatie v.h. kind:

Telefoon thuis: Mobiel: 



Privacy 
Ouders geven toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal  
- op de website  ja/nee* 
- in de schoolgids ja/nee* 
- de nieuwsbrief ja/nee* 

Gegevens ingevuld op dit inschrijfformulier worden alleen gebruikt voor intern gebruik en niet be-
schikbaar gesteld aan derden, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen. 

Toevoegen 
*** Bij het aanmelden dient u een kopie van een bewijs van het burgerschapsnummer (BSN) toe 
te voegen. Dit nummer staat oa op  
- Paspoort/identiteitskaart 
- Bewijs van de gemeente 
- Ziektkostenverzekeringsplaatje 
- Brief belastingsdienst na geboorte (sofinummer) 
In een gesprek met school kan om het origineel gevraagd worden.  

# Wanneer u het gezag alleen heeft graag een kopie van het uitreksel gezagsregister toevoegen 

Graag gegevens omtrent medicijngebruik, gezondheid, diagnostiek, extra ondersteuning, onder-
zoeken of andere relevante informatie bij dit inschrijfformulier voegen. Deze worden eventueel met 
u doorgenomen. 

Overig 
Wanneer uw formulier ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, ontvangt u een bevestiging van 
ontvangst via e-mail. De aanmelding is geen bewijs van inschrijving of plaatsing. De inschrijving 
gebeurt later.  
Wij streven ernaar uw kind op de door u gewenste ingangsdatum te plaatsen. De mogelijkheid be-
staat dat er een wachttijd is. Wij nemen contact met u op om af te spreken wanneer uw kind kan 
starten. 

U kunt dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen 
naar: 

Administratie Omniumschool Zeewolde 
p/a Tjalk 28 1276 EB Huizen 

Ondertekening 
Ouder/verzorger 1,  

Naam: 
____________________________________________________ 
schrijft zijn/haar*  zoon/dochter*  in voor plaatsing op de basisschool en gaat akkoord met de 
voorwaarden en Stichting Omniumscholen, zoals beschreven op de website (http://Omnium-
school.nl) en geeft met ondertekening toestemming voor het opvragen van het leerlingdossier bij 
de huidige of vorige school. Niet ondertekende aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.  

Datum___________________________Handtekening:___________________________________ 

Ouder/verzorger 2,  

Naam: ____________________________________________________ 
schrijft zijn/haar*  zoon/dochter*  in voor plaatsing op de basisschool en gaat akkoord met de 
voorwaarden en Stichting Omniumscholen, zoals beschreven op de website (http://Omnium-
school.nl) en geeft met ondertekening toestemming voor het opvragen van het leerlingdossier bij 
de huidige of vorige school. Niet ondertekende aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.  

Datum___________________________Handtekening:___________________________________ 
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