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Formulier B: aanmelding brugklas 

Algemene gegevens leerling 
(In te vullen door ouders van aangemelde leerling) 

Achternaam 

Voorvoegsels 

Voornamen 

Roepnaam 

BSN/Sofinummer 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon vast 

E-mailadres leerling

Geslacht man           vrouw 

Godsdienst geen

Geboortedatum 

Nationaliteit 

Geboorteplaats 

Geboorteland* 

Voertaal thuis** 

* Alleen invullen indien anders dan Nederland (GBA a.u.b. meesturen waarop vermeldstaat wanneer de
leerling in Nederland is komen wonen.)
** Alleen invullen indien anders dan Nederlands.
*** Alleen als ouders niet in Nederland zijn geboren

namelijk:
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Algemene gegevens ouder(s) 

Leerling woont bij 
vader   moeder   ouders  voogd 

anders namelijk  

Ouder 1 
man 
vrouw

Voorletter, tussenvoegsel, 
Achternaam 
Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon vast en mobiel 06 - 

E-mailadres

ID*** 

Nationaliteit 

Geboorteplaats en land* 

Beroep 

Ouder 2 

voorletter, tussenvoegsel, 
achternaam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon vast en mobiel 06 - 

E-mailadres

ID*** 

Nationaliteit 

Geboorteplaats en land* 

Beroep 

Financieel verantwoordelijke 
Naam rekeninghouder 

Rekeningnummer 

Gegevens van de laatst bezochte school 

Naam en eventueel de locatie 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoon school 

Huidige klas/afdeling 

Naam leerkracht 

man 
vrouw
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Persoonlijke gegevens 

Aantal kinderen in het gezin 

Plaats in het gezin (b.v. oudste, 
middelste, jongste van) 

Heeft u andere kinderen op De Breul 
of gehad? 

            ja      nee 

Naam of namen van de andere 
kinderen op De Breul 

In welke klas(sen zitten de andere 
kinderen 

Is er omtrent de 
gezinssamenstelling/situatie iets 
bijzonders te vermelden? 

Is er voorkeur  m.b.t. de plaatsing  in 
een klas met andere leerlingen?*** 

Bij wie wilt uw zoon/dochter niet in 
de klas worden geplaatst?*** 

*** Het opgeven van uw voorkeur voor plaatsing betekent niet altijd dat wij ook aan uw  wensen kunnen voldoen. 
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Voor de definitieve inschrijving zijn de volgende gegevens noodzakelijk: 

1. Een kopie van het paspoort van een of beide ouders indien het geboorteland anders is dan Nederland.
2. Onderzoeksrapport en verklaring bijsluiten indien leerling ADHD/ADD/dyslexie etc. heeft.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle, voor het onderwijs 
relevante, informatie te hebben verstrekt. 

Plaats  Datum 

Handtekening ouder 1  

Handtekening ouder 2  

Ondergetekende verklaart bij aanname, alle jaarlaagkosten en de vak/leerlinggebonden kosten te voldoen*. 
Gegevens over alle schoolkosten staan in de schoolgids en op de website van De Breul, onder algemeen -> 
financiën. 

Datum Handtekening financieel verantwoordelijke 

* Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen

OVERIGE GEGEVENS 

Gezondheid: 

Naam huisartsen praktijk:    Naam huisarts: 

Telefoonnr. huisarts: 

Kan de leerling meedoen met de gymnastieklessen?  Ja    Nee 

Eventueel toelichting:   

Is er sprake van een ziekte of lichamelijk gebrek waarvan het voor de school van belang is dit te weten? 
Te denken valt aan astma, bloedarmoede, vroegere ziekten, verkeersongevallen, allergieën e.d.       

  Ja   Nee 

Indien ja, welke?:  

De leerling heeft: 
 dyslexie ADHD PDD-NOS ADD anders, nl: 

Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden (bijv. recente sterfgevallen, scheiding, tweede huwelijk, 
langdurige ziekte van gezinsleden, langdurige afwezigheid van één van de ouders, etc.), die de 
schoolprestatie van de leerling kunnen beïnvloeden? 

Toelichting:  

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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