
 

AANMELD- EN INSCHRIJFFORMULIER LEERLING 
EBS de Fontein, Mimosastraat 2, 7906 PK Hoogeveen 

 

 
Gegevens van uw kind 

Persoonsgegevens  Adresgegevens 

BSN   
 

 

Roepnaam   Postcode  

Voorna(a)m(en)   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  

Achternaam   Plaatsnaam  

Geslacht O M  O V  Adres geheim O ja   O nee 

Geboortedatum    

  Geboortegegevens 

Bereikbaarheid  Geboorteplaats  

Telefoon thuis  Geheim  O ja  O nee  Geboorteland  

Mob. tel. ouder/verz. 1  Geheim  O ja  O nee  Nationaliteit  

Mob. tel. ouder/verz. 2  Geheim O ja  O nee  Thuistaal   

Extra telef.nr.  oma/opa/oppas/werk*  In Nederland sinds                                                              O   n.v.t.  

E-mail ouder/verz. 1   Woont in COA O ja  O nee 

E-mail ouder/verz. 2   Kerkgenootschap  

 *Doorhalen wat niet van toepassing is.   

  Gezinssituatie 

Zwemdiploma  Eén-ouder-gezin O ja  O nee 

Zwemdiploma O ja  O nee            Gescheiden  O ja  O nee 

Behaald in jaar:  ……………..  Indien ja: wie 
heeft/hebben 
wettelijk gezag: 

O moeder 
O vader 
O anders, nl. …………………………………… 

     

Medische informatie  Voorschoolse historie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, etc.) 

Huisarts (naam)  Naam voorschool  

 (tel)  Soort voorschool  

Medicijngebruik op school 
 

O ja  nl: ……………………………………. 
O nee 

 Deelname VVE programma 
(voor-/vroegschools educatie 

O ja:  
Vanaf ……. 20...  tot   ……… 20…… 
Aantal dagdelen per week: ……… 
O nee 

Heeft uw kind een allergie? O ja  nl: ……………………………………. 
O nee 

   

Gegevens ouder/verzorger/voogd 1  Gegevens ouder/verzorger/voogd 2 
(dagelijks betrokken bij de opvoeding)  (dagelijks betrokken bij de opvoeding) 

Voornaam   Voornaam  

Voorletters   Voorletters  

Voorvoegsel(s)   Voorvoegsel(s)  

Achternaam   Achternaam  

Relatie tot leerling    Relatie tot leerling   

Adresgegevens  Adresgegevens 

Straatnaam + huisnr.   Straatnaam + huisnr.  

Postcode   Postcode   

Plaats / Land   Plaats / Land  

Overige gegevens  Overige gegevens 

Geslacht O M  O V  Geslacht O M  O V 

Geboortedatum   Geboortedatum  

Geboorteland   Geboorteland  

Nationaliteit   Nationaliteit  

Vluchtelingenstatus O ja  O nee  Vluchtelingenstatus O ja  O nee 

Burgerlijke staat   Burgerlijke staat  

 
Indien het wettelijk gezag mede gelegen is bij een persoon die niet dagelijks betrokken is bij de opvoeding van het kind, 
gelieve dan hieronder gegevens in te vullen i.v.m. de informatieplicht.  
Adres gegevens gezaghebbende ouder/verzorger/voogd: 

Voornaam:  Straatnaam + huisnr.: 

Voorletter(s): Postcode: 

Achternaam: E-mailadres: 

Relatie tot leerling: Plaats/Gemeente: 

Handtekening: 
 
  
 

Land: 
 

 



Overige gegevens 

 

Plaats van het kind in het gezin O oudste, O 2de, O 3de, …..             O jongste 

  

Is uw kind zindelijk O ja  O nee 

 
 

 

Vragen in het kader van het bieden van passend onderwijs – alleen te beantwoorden voor zover in dit kader relevant voor school 

 

Komen spelling-, reken- en / of taalproblemen voor in de familie  
 

O ja  O nee 

Korte toelichting: 
 
 
 

Zijn er opvallende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt? 
(bijv. een ongeluk, overlijden van verwanten, ziekte van een ouder) 
 

O ja  O nee 

Korte toelichting: 
 
 
 

Is er sprake (geweest) van  medisch onderzoek/behandeling van een specialist/instantie?                                                                     O ja       O nee 
(bijv. logopedist, kinderarts, fysiotherapeut, ergotherapeut of andere specialist of instantie) 
 

Korte toelichting: 
 
 
 

Nog in behandeling: 
O ja  O nee 

 Korte toelichting: 
 
 

Nog in behandeling: 
O ja  O nee 

 
 

Bij verhuizing van een andere school  Inschrijving Wordt door school ingevuld! 

   

Vorige school   Datum aanmelding  

Soort school   Datum inschrijving  

Plaats   1e schooldag:  

   Toegelaten tot groep:   

Datum uitschrijving:     

BRIN nummer     

 

 
OUDERVERKLARING:  
 
Ondergetekenden verklaren:  -       dat dit formulier naar waarheid is ingevuld 

 -      dat het kind niet staat ingeschreven bij een andere school 
 -      dat men geen bezwaar heeft tegen het maken van filmopnames in de klas voor  
         onderwijskundige doeleinden.  
- in te stemmen met de identiteit van de school of tenminste te accepteren dat het kind op 

een school met dergelijke inhoud van onderwijs en karakter komt, en de identiteit van de 
school van harte te ondersteunen. (bijlage 1) 

 
 

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd die wettelijk gezag 

heeft/hebben over het kind.  

 

Handtekening 
ouder/verzorger/voogd 1 

Datum 
 
Plaats 

 Handtekening 
ouder/verzorger/voogd 2 

Datum 
 
Plaats 

 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage 1 
 

IDENTITEITSVERKLARING 
 
Grondslag van EBS de Fontein 
 
Evangelische Basisschool de Fontein kent de bijbel, zijnde Gods Woord, het hoogste gezag toe en gaat bij haar werkzaamheden uit van de 
evangelische levensbeschouwing waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus.  
 
Als geloofsbelijdenis belijdt de school: 
a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; 
b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding; 
c. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, 

Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn 
persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van 
geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart; 

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; 
f. de verlossing van de mens door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door 

werken maar door het geloof in Hem; 
g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan, ten oordeel; 
h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in 

staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus en 
i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd 

is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen. 
 
Samenvatting doelstelling 
EBS De Fontein is een school die vanuit Gods liefde kinderen wil onderwijzen en begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling en  persoonlijke 
groei naar eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en goede sociale vaardigheid.  
Het leren vindt plaats in een veilige omgeving waar ruimte is voor zorg en structuur en waar rekening wordt gehouden met individuele 
verschillen. 
Elk kind is door God geschapen, een uniek persoon en door Hem bijzonder geliefd. Hij is betrokken bij het leven van ieder kind. In het 
onderwijs bij ons op school willen we de kinderen leren dat God voor elk kind een doel heeft met zijn/haar leven. Wij willen elk kind in school 
leren een persoonlijke relatie te ontwikkelen met de Here Jezus. 
Zowel het onderwijs dat in de verschillende  groepen wordt gegeven als de wijze waarop leerkrachten en leerlingen met zichzelf en met 
elkaar omgaan, vinden hun basis in de Zoon van God, Jezus Christus. Vanuit een persoonlijke relatie met Hem door de Heilige Geest, willen 
we in gemeenschap met elkaar in de school aan het werk zijn.  

 

 

 


