
 
 

 

 

 
 

 

 

Brede school OBS Het Anker                                                                  Brede school  SBO Het Anker 
Bezoekadres Hordenweg 7, 3961 KA Wijk bij Duurstede. Tel: 0343-792000. www.hetanker-wijk.nl 
 

Aanmeldformulier   
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier toelating van de vermelde leerling op op Brede school Het Anker.   
(* = doorhalen wat niet van toepassing is)  
 

Personalia leerling: 
Achternaam  : ________________________ Burgerservicenr. : ___________________________ 
Voorvoegsel  : ________________________ Inschrijfdatum : ___________________________ 
Voorletters  : ________________________ Onderwijs sinds : ___________________________ 
Voornamen  : ________________________ Plaatsing in groep : ___________________________ 
Geslacht  : ________________________ Roepnaam : ___________________________  
Geboortedatum  : ________________________ Naam huisarts : ___________________________ 
Geboorteplaats  : ________________________ Telefoonnr. : ___________________________ 
Geboorteland  : ________________________ Nationaliteit : ___________________________ 
  
Gegevens ouders/verzorgers: 
Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2     
Naam : ___________________________  Naam : ___________________________ 
Tussenvoegsel  : ___________________________  Tussenvoegsel  : ___________________________ 
Voorletters  : ___________________________  Voorletters : ___________________________ 
Voornaam  : ___________________________ Voornaam  : ___________________________ 
Adres  : ______________________no.__ Adres  : ______________________ no. __ 
PC + Plaats : ___________________________ PC + Plaats  : ___________________________ 
Telefoon  : ___________________________  Telefoon  : ___________________________    
Mobiel  : ___________________________ Mobiel  : ___________________________ 
E-mail  : ___________________________ E-mail  : ___________________________ 
Geslacht  : man/vrouw* Geslacht  : man/vrouw* 
Burgelijke staat : ___________________________ Burgelijke staat: ___________________________ 
Relatie tot kind  : ___________________________ Relatie tot kind : ___________________________ 
(bijv. vader/moeder/voogd) 
Geboortedatum : ___________________________ Geboortedatum : ___________________________ 
Geboorteplaats : ___________________________ Geboorteplaats : ___________________________ 
Geboorteland  : ___________________________ Geboorteland : ___________________________ 
Nationaliteit  : ___________________________ Nationaliteit  : ___________________________ 
Eén ouder gezin            ja/nee* Ouderlijk gezag             ja/nee*  
 
Vluchtelingen status    ja/nee* Sinds wanneer in Nederland:  
 
Indien uw kind 6 jaar of jonger is, heeft uw kind een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezocht? ja/nee* 
Naam kinderdagverblijf: ________________________ Naam peuterspeelzaal: : ________________________ 
Heeft uw zoon/dochter extra begeleiding gekregen m.b.v. het VVE programma? ja/nee* 
Zo ja, naam VVE voorziening   : __________________________ 
Voor welke periode heeft uw zoon/dochter hieraan meegedaan? : __________________________ 
 
Gegevens school van herkomst: 
Naam  : _________________________ Groep  : _________________________ 
Gemeente  : _________________________ Leerkracht : _________________________ 
Soort school  : _________________________ Schoolloopbaan : _________________________ 
 
Zijn er speciale aandachtspunten (bijv. dieet, medicijngebruik, allergie) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Datum:   Plaats:  Handtekening ouder/verzorger 1 
 
 
 
 
Datum:   Plaats:  Handtekening ouder/verzorger 2 


