
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling                         
(tevens verklaring ouders/verzorgers) 
          
OBS De Wonderwind 
Educatusstraat 10 
2909 PK  Capelle aan den IJssel  
tel.   010-2026715          
Brin nr. 15 PO 
ü    www.obsdewonderwind.nl          
*    info-wonderwind@blickoponderwijs.nl                      
 
PERSONALIA LEERLING: 
Achternaam : _________________________   

Voornamen  : _________________________  

Roepnaam  : _________________________ 

Geslacht  :  M / V* 
BSN nummer kind     : _________________________**  
Adres  : _________________________  

Postcode  : _________________________ 

Woonplaats  : _________________________ 

Telefoon thuis  : _________________________  

Geboortedatum  : _________________________  

Geboorteplaats  : _________________________  

Geboorteland  : _________________________ 

Datum in Nederland  : _________________________  

Eerste Nationaliteit  : _________________________ 

Tweede Nationaliteit : _________________________ 

Culturele achtergrond (land) : _________________________ 

Spreektaal thuis  : _________________________ 

Religie : _________________________ 

 

Is ingeschreven geweest bij een andere basisschool:   Ja / Nee* 
Indien van toepassing 

Naam school van herkomst : _________________________ 

Plaats school van herkomst : _________________________ 

Volgt onderwijs sinds  : _________________________ 

Naam peuterspeelzaal     : _________________________ 
 
HUISARTS EN MEDISCH: 
Naam huisarts  : _________________________ 

Telefoon  : _________________________ 

 
Bijzonderheden m.b.t. de gezondheid:  
 

Medicijngebruik  : _________________________** 
Allergisch voor  : _________________________ 

** Bij eventueel medicijngebruik op school blijven de ouders / verzorgers verantwoordelijk en dient een medicijnverklaring 

   te worden ingevuld. 

 
GEZIN 
Eenoudergezin  :   Ja / Nee* 
 
Andere kinderen in gezin voor- en achternaam   geboortedatum  

 : _________________________  : _________________________ 

 : _________________________  : _________________________ 

 : _________________________  : _________________________    

**Toelichting BSN (burgerservicenummer) 
 
  U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor  
  het  BSNnummer van uw kind in te leveren. 
  Dit  kunt  u op een aantal documenten vinden: 
- Op het geboortebewijs van uw kind. 
- Op het paspoort of identiteitskaart van uw kind. 
- Op een uittreksel van de Gemeentelijke   
   Basisadministratie.  
 - De zorgpas kan niet gebruikt worden, want dit  
  document  wordt niet door de overheid uitgegeven. 

 
**Toelichting opleidingsgegevens 
  Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de     
  opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 
 
** Verklaring school 
   De gegevens van dit formulier met bijlage zullen   
   vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage  
   voor: 
  -De directie en teamleden van de school 
  -De inspectie van het basisonderwijs 
  -De rijksaccountant van het ministerie van OCW 
 
  Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons  aan   
  de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
  Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste    
  gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op  
  zijn kind betrekking heeft. 
 
 
 

z.o.z. 

IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL: 
Leerjaar : _______________________ 

Groep : _______________________ 

Inschrijfdatum : _______________________ 

Weging : _______________________ 

 

Definitieve inschrijving :               ja   /  nee 
Datum : _______________________ 

Handtekening directeur : _______________________ 

 
 



GEGEVENS OUDER /VERZORGER (1)  GEGEVENS OUDER / VERZORGER (2) 
Relatie tot kind : vader / moeder / ……………….*  : vader / moeder / ……………….* 
Naam : _________________________  : _________________________ 

Adres : _________________________  : _________________________ 

PC / Woonplaats : _________________________                              : _________________________ 

Tel. thuis : _________________________  : _________________________ 

Tel. mobiel/werk : _________________________  : _________________________ 

E-mail adres : _________________________  : _________________________ 

Geb. datum : _________________________  : _________________________ 

Geb. land : _________________________  : _________________________ 

Nationaliteit : _________________________  : _________________________ 

Burgerlijke staat : _________________________  : _________________________ 

Beroep : _________________________  : _________________________ 

Hoogste opleiding :   ** Vul hiervoor bijlage 1 : “Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht” in 

 

Bij afwezigheid ouders / verzorgers waarschuwen: 

Naam : _______________________   Telefoon : _______________________  

Naam  : _______________________   Telefoon : _______________________  

 
AANVULLENDE GEGEVENS: 
o Zijn er bij uw kind lichamelijke, geestelijke of sociaal-emotionele gegevens bekend, die van invloed kunnen zijn op  

              de schoolontwikkeling van uw kind? (bijv.: ontwikkelingsvoorsprong, gegevens consultatiebureau, (school)arts,    

              specialist, logopedie, RIAGG, CED)  Nee / Ja * namelijk  _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

o Heeft u (indien van toepassing) bezwaar tegen de verstrekking van relevante informatie betreffende uw kind aan de 

voor- / tussen- / naschoolse opvang?       Ja / Nee * 
o Wij wijzen u erop dat uw kind voor aanname zindelijk dient te zijn!  

          

o Geeft u toestemming om eventueel beeldmateriaal van uw kind in de schoolgids/ kalender Ja / Nee* 
of op de website van de school te plaatsen?       Ja / Nee *  
 
Door ondertekening wordt u automatisch lid van de oudervereniging van obs de Wonderwind zie bijlage 
                                            

Voor de definitieve inschrijving is het noodzakelijk om te kijken welke zorg uw kind nodig heeft. 
Na contact met de vorige school, peuterspeelzaal en het inwinnen van overige informatie gaan wij  over tot inschrijving 
van deze leerling. Met deze aanmelding geeft u toestemming om contact op te nemen met een vorige school of 
peuterspeelzaal, wanneer daar sprake van is. Ook wordt van u verwacht  informatie aan te leveren die van belang is om 
zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind. 

Onze school geeft binnen 6 weken na aanmelding aan of er definitief sprake is van een inschrijving en plaatsing.  
Bij onvoldoende of complexe informatie kan dit verlengd worden met 4 weken. 
Er wordt daarbij gekeken naar het ondersteuningsprofiel van de school, en dus naar de mogelijkheden die de school 
heeft om de zorg te bieden aan uw kind. 

ONDERTEKENING (naar waarheid ingevuld)   ONDERTEKENING (naar waarheid ingevuld) 
Naam ouder / verzorger (1)  Naam ouder / verzorger (2) 

_________________________________________  _________________________________________ 

Handtekening:    Handtekening:   

_________________________________________  _________________________________________ 

 

Datum : __________________________________  Datum : __________________________________ 

 
Ruimte voor overige opmerkingen: _______________________________________________________________________ 

 



*  doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: 
  
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland  
 
Deel 1: Gegevens leerling  
 
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………  
 
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………..  
Geboortedatum ………………………………………………………….. O m / O v  
 
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..  
Bent u de enige ouder? O ja / O nee  
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)  
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………………………………………..  
 
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger  
 
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………..  
 
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..  
 
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.  
 
Categorie  
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  
         - (v)so-zmlk  
 
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO  
        - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs,   
          lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en     
          nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)  
        - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo  
 
O 3  - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het  
           basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)  
         - mbo, hbo, wo-opleiding  
 
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande  
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar  
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
 
 
Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie 
en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  
 
Naam van ouder/verzorger …………………………….  
 
Datum ……………………………..  
 
Handtekening …………………………….. 
 
 
Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger  
 
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………………..  
 
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..  
 
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond  
 
Categorie  
O 1   - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  
         - (v)so-zmlk  
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO  
         - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: (lager beroepsonderwijs,  
           lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en  
           nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)  



         - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo  
O 3   - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het   
           basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)  
         - mbo, hbo, wo-opleiding  
 
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of 
als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en 
van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
 
Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingadministratie 
en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  
 
Naam van ouder/verzorger …………………………….  
 
Datum ……………………………..  
 
Handtekening …………………………….. 
 
 
 
Ik wil wel/ niet gebeld/ gemaild  worden voor een wen afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oudervereniging obs de Wonderwind 

 

De oudervereniging is een ouderorganisatie binnen de school. De ouderraad heeft o.a. als taak: 

 

• een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school 

• de belangstelling voor en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen 

• bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten 

• activiteiten te organiseren voor en door leerlingen 

• de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en zo nodig 

bij bevoegd gezag 

• het beheer van de financiën van de oudervereniging 

 

De school heeft een hele actieve oudervereniging die de gebruikelijke feesten organiseert, zoals Sinterklaas, 

Kerst, Pasen, sportdag en natuurlijk een Eindfeest om het schooljaar af te sluiten. Maar ook houden zij zich bezig 

met luizencontrole en zorgen dat het haar van je kind gekamd is als hij op de schoolfoto gaat. Ook een echte 

schoolreis mag natuurlijk niet ontbreken en de oudervereniging zorgt er elk jaar weer voor dat alles geregeld is 

om de kinderen van hun belangrijkste uitje van het jaar te laten genieten. Bovendien wordt aan groep 8, die aan 

het einde van hun basisschooltijd zijn gekomen, veel aandacht besteed. Voor de uitvoering van de musical door 

groep 8 verzorgt de oudervereniging een gezellig etentje met de leerkrachten van de school en alle leerlingen van 

groep 8. Uiteraard krijgen de kinderen bij het afscheid van de Wonderwind een passend afscheidscadeau van de 

oudervereniging. Naast deze feestelijkheden verrichten leden van de oudervereniging nog hand en spandiensten 

op school om allerlei extra verrassingen voor de kinderen mogelijk te maken. Gelukkig krijgt de oudervereniging 

voor al deze activiteiten altijd hulp van de leerkrachten en een aantal extra ouders om alles in goede banen te 

leiden. 
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