
VOOR-AANMELDINGSFORMULIER
De Vereniging "Nutsschool Wassenaar" stelt zich ten doel onderwijs te geven dat gericht is
op de vorming en ontwikkeling van elk kind als individu en als lid van de gemeenschap.
Binnen het raam van het onderwijs zullen politieke, sociale of religieuze beginselen vanuit
een strikt neutraal standpunt behandeld worden.
Om dit doel te kunnen bereiken is de vereniging van mening dat het van belang is, dat de
school naast subsidie van de Overheid beschikt over extra financiële middelen ten behoeve
van o.a. boventallige leerkrachten.

Ondergetekende meldt het hierna te noemen kind aan voor de voor-inschrijving van de
Nutsschool Wassenaar. Voorafgaand aan het kalenderjaar dat uw kind drie jaar wordt,
ontvangt u van ons een plaatsingsformulier waarop u aangeeft of u gebruik maakt van
definitieve inschrijving op de Nutsschool.

Dit voor- aanmeldingsformulier geldt alleen voor leerlingen jonger dan 4 jaar. Voor het definitieve
inschrijvingsformulier kunt u contact opnemen met de administratie van de school.

Personalia leerling

Achternaam : ☐ Meisje ☐
Jongen

Voorna(a)m(en) :

Roepnaam : Geboortedatum :

Adres : Tel.nr :

Postcode : Woonplaats :

BSN-nummer ** :

1e Nationaliteit 2e Nationaliteit :
☐ n.v.t.

Geboorteplaats : Land :

Noodtelefoonnr : Noodnr. naam   :

Spreektaal thuis :

Huisarts : Telnr. Huisarts :

** Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een
Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig.
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Personalia ouders/verzorgers

Relatie tot kind : vader / moeder / ………………. Relatie tot kind : vader / moeder /
………………..

Wettelijk verzorger :     ja  /   nee Wettelijk verzorger :      ja / nee

Achternaam : Achternaam :

Voornaam : Voornaam :

Voorletter(s) : Voorletter(s) :

Straat+Huisnr. : Straat+Huisnr. :

Postcode+Plaats : Postcode+Plaats :

Geboortedatum : Geboortedatum :

Geboorteplaats : Geboorteplaats :

Geboorteland : Geboorteland :

Thuistaal : Thuistaal :

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat:

Telnr. mobiel : Telnr. mobiel :

Emailadres : Emailadres :

Broers en zussen ☐ n.v.t.

Naam+geboortedatum ☐  zelfde
school

Naam+geboortedatum ☐  zelfde
school

Naam+geboortedatum ☐  zelfde
school
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Naam+geboortedatum ☐  zelfde
school

Medische gegevens voor zover dit van belang is voor het volgen van onderwijs

Allergieën : ☐ n.v.t.

Medicijnen : ☐ n.v.t.

Overige informatie :
Gegevens school/peuterzaal van herkomst ☐ n.v.t.

Naam school: Adres:

Postcode : Plaats :

Groep: Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj):

Aanmelding andere scholen

Om zoveel mogelijk kinderen op de school van de eerste voorkeur te kunnen plaatsen is het
voor de school van belang dat u onderstaande vragen ook invult.
Heeft u uw kind(eren) ook aangemeld bij andere basisscholen?
☐ Nee
☐ Ja, bij basisschool Voorkeur
1

Voorkeur
2

Voorkeur
3

3



Aanvullende opmerkingen:

Ondertekening

Naam verzorger 1: Naam verzorger 2 :

Plaats : Plaats :

Datum : Datum :

Handtekening : Handtekening :

Als er geen plaats is voor uw kind, wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst. U wordt hierover
geïnformeerd.

Heeft u jongere kinderen? Meld u deze ook spoedig aan, wij hebben namelijk ook voor de
kleintjes al wachtlijsten!

4



Machtiging automatische incasso
Nutsschool Wassenaar int de jaarlijkse ouderbijdrage en overblijfgeld
via automatische incasso.
De bijdrage wordt van de op de Nutsschool Wassenaar schoolgaande kinderen per
schooljaar in twee termijnen geïnd: omstreeks oktober en mei.

Bijgaand treft u een machtigingsformulier aan waarbij u de Nutsschool, tot wederopzegging,
toestemming verleent om het bedrag twee keer per jaar te incasseren.

Naam :

Adres :

Postcode : Woonplaats:

Ibannr. : Bank identificatie (BIC):

Plaats en datum : Handtekening:

* geen verplicht veld bij NL IBAN
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Toestemmingsformulier AVG
Toelichting in het kader van privacywetgeving 
De gegevens die u heeft ingevuld op het voor-aanmeldingsformulier, worden opgeslagen in
de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk
behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat
de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde
gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens
niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij -op uw verzoek- de informatie
verbeteren of aanvullen.   

Toestemming 
In het kader van privacywetgeving, willen wij u toestemming vragen voor het delen van de
volgende persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven
toestemming.  

1. Foto- en videomateriaal 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s onder andere via ons besloten sociale
platform zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 
Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt.
Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan. Het kan voorkomen
dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden.
De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te
zijn met het maken van foto’s en video’s en deze niet te delen via Facebook e.d. Dit
materiaal kunt u natuurlijk wél plaatsen op ons besloten sociale platform.

2. Adressenlijst
Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze
lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de
kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf,
etc. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw
telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de school. Als u er bezwaar
tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen).
Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik
onderling.

3. Online diensten
Online diensten spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend
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personeel. Het gebruik van online diensten is een onmisbaar onderdeel in het
lesprogramma van leerlingen binnen onze school, zoals Snappet en Nieuwsbegrip. Online
diensten helpen het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken.
Voor het gebruik van online diensten door uw kind(eren), vragen wij uw toestemming. 

Hierbij verklaren ondergetekende(n), ouder(s)/verzorger(s) van

……………..….……………………………………….…………….,

……………..….……………………………………….…………....,

……………..….…………………………………………...………..,

WEL / NIET * (doorstrepen wat niet van toepassing is) akkoord te gaan met het gebruik
van onderstaande persoonsgegevens door de school:

-1. Op het besloten sociale platform van de school met foto’s en videomateriaal.
-2. Zijn/haar naam, adres en telefoonnummer gedeeld mag worden met andere ouders. 
-3. Bovenstaande kind(eren) onder schooltijd gebruik mag maken van online diensten

t.b.v. onderwijsdoeleinden.
 

Ouder(s)/Verzorger(s):

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

Plaats: …………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………………....

Handtekening: ………………………………………………………………………………...
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