
 

 

Aanmelding IKC De Klimboom 
 
Gegevens leerling 
 
BSN : ……………………………… 
 
Achternaam : …………………………….. 
 
Roepnaam : ………………………  M / V Voornamen :…………………………….. 
 
Geb. datum : …………………………….. Geb.plaats :…………………………….. 
 
Nationaliteit : ……..……………………… Geb.land :…………………………….. 
 
Adres : …………………………….. Postcode :…………………………….. 
 
Plaats : ..…………………………… Geloofsovertuiging:…..................…… 
 
Telefoon : …………………………….. 
 
Huisarts : ..…………………………… Telefoon :………………………. 
 
 
Vóór aanmelding op deze school 
 
Kinderdagverblijf :…..…..................……… aantal dagdelen:…..................…… 
 
Peuterspeelzaal: …..................…………… aantal dagdelen:…..................…… 
 
Deelgenomen aan VVE  ja O   van:……………...tot en met:…………….. 
 
Andere  school: ………………………………………………   Groep:……..……….. 
 
Onderwijs sinds: ……………………………………………………………………………... 
 
Bijzonderheden : 
 



 

 

Samenstelling van het gezin: ……………………… 
Eenoudergezin  O ja O nee 
 
(Invullen wanneer van toepassing:) In Nederland sinds: ..…………. 
 
Gegevens ouders   

 ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 

Naam: ………………………………………. ………………………………………. 

Relatie tot kind: ………………………………………. ………………………………………. 

Geb. datum: ………………………………………. ………………………………………. 

Geb. land: ………………………………………. ………………………………………. 

Nationaliteit: ………………………………………. ………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………. ………………………………………. 

Beroep: ………………………………………. ………………………………………. 

Tel nr. werk ……………………………………… ……………………………………… 

Burgerlijke staat: ………………………………………. ………………………………………. 

Emailadres ………………………………………. ………………………………………. 

Extra tel. nr. ………………………………………. ………………………………………. 

Van: ………………………………………. ………………………………………. 
 

Adres (indien afwijkend van kind): 
 
Opmerkingen: 



 

 

Ouder(s) / verzorger(s) geven toestemming aan de school tot: 
 

o Het verwerven van informatie over de ontwikkeling van het kind 
o Het vervoer bij uitstapjes van school: Mijn kind mag met andere ouders mee in de auto 
o Zijn bereid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen 

 
 
Verklaring 
 
 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
Ondergetekende verklaart tevens de grondslag van de school te onderschrijven en  
te respecteren. 
 
 
 Arnhem,  

 

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 
Handtekening: Handtekening: 
 
 
 
 
Plaats: Plaats: 
 
Datum: Datum: 
 
 

Deze aanmelding wordt omgezet in een inschrijving wanneer het kind voor het eerst op 
school de lessen volgt en indien eventuele informatie van derden geen aanleiding geeft 
tot heroverweging van de aanmelding. 



 

 

 
 
 
 
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal De Klimboom & Stichting Flores Onderwijs 

Onder publicaties wordt onder andere verstaan: de websites, schoolgids, jaarkalender, promotiemateriaal, sociale media etc. 

 
o Wij geven toestemming voor publicaties binnen de eigen groep (leerlingen en ouders) 
o Wij geven toestemming ten behoeve van publicaties binnen de school/IKC 

(leerlingen en ouders van alle groepen) 
o Wij geven toestemming voor publicaties binnen de school en de stichting Flores Onderwijs 
o Wij geven enkel toestemming ten behoeve van publicaties 

binnen de  Stichting Flores Onderwijs 
o Wij verlenen hierbij de school en Stichting Flores Onderwijs geen 

toestemming voor het delen en publiceren van beeldmateriaal (foto’s 
en film) van zijn/haar kind. 

 
Je kunt ten alle tijde je toestemming aanpassen via een schriftelijke mededeling aan 
de directie van de school. 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 
Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op 
zijn kind betrekking heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit 
de administratie ter kennis brengt aan anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de 
school en het onderwijs te ontvangen. 

 


