
Aanmelden nieuwe leerling
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PCPO
Barendrecht & Ridderkerk

Op onze website kunt u dit formulier ook digitaal invullen. 

PCPO aanmeldingsformulier - 2023

Persoonlijke gegevens nieuwe leerlingPersoonlijke gegevens nieuwe leerling

Roepnaam:                                                                                                         Geslacht:   O  jongen        O  meisje         O  ...

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Geboorteland: Land van herkomst:

Eerste nationaliteit: Tweede nationaliteit:

BSN-nummer:
(Burgerservicenummer, nodig voor de verplichte uitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs - DUO)

Adres 
(hoofdverblijfplaats van leerling)

Straat + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Huisarts:

Voorschoolse periode

Heeft uw kind voorschoolse educatie (vve)? 
Voorschoolse educatie is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar  
dat hun ontwikkeling stimuleert op verschillende gebieden. Het wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Voorschoolse 
educatie is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben, bijvoorbeeld 
op het gebied van taal.

O   Nee O   Ja           O   Onbekend

Heeft uw kind een peuterspeelgroep bezocht? O   Nee                                                                                   O   Ja, namelijk...

Heeft uw kind een opvang bezocht? 
Zoals een kinderdagverblijf of gastouder.

O   Nee O   Ja, namelijk...

Heeft uw kind extra hulp of ondersteuning 
nodig (gehad) op school? O   Nee O   Ja, kunt u dit toelichten...

Toelichting:

Na(a)m(en):

Broer(s)/Zus(sen) op CBS Groen van Prinsterer
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Heeft uw kind de afgelopen zes 
maanden onderwijs gevolgd? 

O  Nee, ga door op de volgende pagina.
O  Ja, vul de onderstaande vragen in.             

Naam huidige school:

Plaats huidige school:

E-mailadres huidige school:

In welke groep zit uw kind nu?

Naam leerkracht(en):
Heeft u kind een jaar gedoubleerd 
(overgedaan)? O  Ja             O  Nee

Zo ja, welke groep...

Reden van wisseling van basisschool:

Schoolloopbaan

Heeft u uw kind ook aangemeld bij 
een andere school of scholen? O  Ja             O  Nee

Zo ja, welke...

Welke school heeft de eerste voorkeur?

Overige informatie
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Persoonlijke gegevens ouder* 1
*waar ‘ouder(s)’ staat bedoelen we ook de verzorger(s).

Voornaam en achternaam:                                                                                                         Voorletters: 

Geboorteland: Land van herkomst:

Relatie tot de leerling: Thuistaal:

Belast met (ouderlijk) gezag: O  Ja             O  Nee

Telefoonnummer
Mobiel: Geheim nummer?   O  Ja

Werk:

E-mailadres:

Afwijkend adres (t.o.v. de leerling)
Alleen invullen indien van toepassing

Ouder 1                                                                                                     Ouder 2             

Adres

Straat + huisnr.

Postcode

Woonplaats

Geheim adres?          O  Ja                                                     O  Ja     

Persoonlijke gegevens ouder 2

Extra toelichting over de gezinssituatie:

Voornaam en achternaam:                                                                                                         Voorletters: 

Geboorteland: Land van herkomst:

Relatie tot de leerling: Thuistaal:

Belast met (ouderlijk) gezag: O  Ja             O  Nee

Telefoonnummer
Mobiel: Geheim nummer?   O  Ja

Werk:

E-mailadres:
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Noodnummers (als ouders niet bereikbaar zijn)

Naam Telefoonnummer                                                                                       Relatie tot leerling

Ondergetekende...
is bij het ondertekenen van dit formulier op de hoogte van de kenmerken van de protestants-christelijke 
identiteit van de school zoals omschreven in de brochure ‘toelating’ en zal deze respecteren. Dat 
betekent dat uw kind deelneemt aan alle activiteiten die in het kader daarvan door de school worden 
georganiseerd.

indien van toepassing: geeft bij het ondertekenen van dit formulier toestemming aan CBS Groen van Prinsterer 
om informatie op te vragen bij de huidige school van uw kind.

Ouder 1 Ouder 2

Naam

Datum

Handtekening

Verklaring CBS Groen van Prinsterer:
De gegevens van dit formulier zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons daarbij uiteraard aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u meer wilt weten over hoe de bij PCPO Barendrecht & Ridderkerk aangesloten scholen 
omgaan met bescherming van gegevens en privacy, lees dan onze privacyverklaring op www.pcpobr.nl/privacy.

N.B. Dit formulier mag alleen ondertekend worden door ouders met ouderlijk gezag of door een voogd (met gezag op basis van 
rechterlijke uitspraak). In geval van gescheiden ouders waarbij vader en moeder beiden ouderlijk gezag hebben, ontvangen wij graag 
de handtekening van beide ouders.

Mede n.a.v. deze gegevens wordt bekeken óf uw kind geplaatst kan worden op school. U ontvangt hierover bericht.  
De aanmelding van uw kind zal op de eerste schooldag worden omgezet naar een formele inschrijving.

Dit formulier kunt u inleveren bij de directeur/schoolleiding. 

O   Geen
Let op: aan de opgave van deze voorkeur kunnen geen rechten worden ontleend.

O   Locatie Stellingmolen O   Locatie Hof van Maxima

Voorkeur locatie CBS Groen van Prinsterer


