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Gegevens van         de leerling [In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)] 

Achternaam (officiële): 

Voornamen (voluit): 

Roepnaam: man  vrouw 

Burgerservicenummer (verplicht) : 
  Ter verificatie  van  het  BSN-nummer  van  de  leerling,   kan  de  school  van  aanmelding  vragen  naar  een  document  (brief van de belastingdienst, ID-bewijs, e.d.) waarop het BSN-nummer staat. 

Straat + huisnummer: Geboortedatum: 

Postcode + woonplaats: Geboorteplaats: 

Mobiel nummer leerling: Geboorteland: 

E-mailadres leerling: Geboortegemeente: 

Nationaliteit:   Datum aankomst in Nederland: 

De leerling woont bij:    ouders   vader  moeder anders, nl.: 

 Is bovengenoemde leerling het eerste kind uit uw gezin dat naar Greijdanus gaat?   ja   nee

 

Ouder 1  man vrouw Ouder 2  man vrouw

Naam en voorletters: Naam en voorletters: 

Straat: Straat: 

Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats: 

Tel. privé:   werk: Tel. privé:  werk: 

Mobiel nummer: Mobiel nummer: 

Nationaliteit: Nationaliteit: 

Kerkelijke gezindte: Kerkelijke gezindte: 

E-mailadres: E-mailadres: 

Ouderlijk gezag:  ja  nee Ouderlijk gezag:  ja  nee 

Financieel verantwoordelijk:  ja  nee Financieel verantwoordelijk:  ja  nee 

Bankrekeningnummer:  

Verzorg(st)er Indien de leerling onder voogdij staat 

Naam en voorletters: Naam instelling / voogd: 

Straat: Straat: 

Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats: 

Tel. privé:   werk: Telefoon: 

Mobiel nummer: Mobiel nummer: 

E-mailadres: E-mailadres contactpersoon:

 
(wettelijke voogdijverklaring meesturen) 

Huisarts 
Naam: Adres: 

Telefoon: Woonplaats: 

Naam huisartsenpraktijk: 
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Informatie over uw zoon/dochter: 
Wilt u een korte beschrijving geven van het functioneren van uw kind op school? 
[Wat gaat goed? Wat belemmert het functioneren op school?] 

     Vindt u dat uw zoon/dochter extra begeleiding nodig heeft?  ja  nee 
[Zo ja, wilt u aangeven waaruit de begeleiding zou kunnen bestaan?] 

In de klas: 

Van de leerkracht: 

Van klasgenoten: 

Van specialisten in de school (bijvoorbeeld van de mentor of leerlingbegeleider): 

Van ouder(s)/verzorger(s): 

Van hulpverleners buiten de school: 

Is  er  op  dit  moment  externe      hulp  voor  uw  kind?  ja   nee 
Bij welke instantie?: 
Naam en e-mail van de contactpersoon: 

Is  er sprake van medicijngebruik?  ja  nee 
Zo ja, welke medicatie: 

Zijn er nog andere gegevens die van belang zijn voor de school om te weten? 
[bijvoorbeeld over de gezondheid, begeleiding in het gezin, allergieën, gezinsomstandigheden, leefregels in verband met godsdienst/levensovertuiging e.d] 

Vindt u nadere toelichting door middel van een gesprek wenselijk?  ja  nee 

Handtekening ouder/verzorger:  Datum: 
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