
  

Basisschool Al Qalam 
Calslaan 99  -  2804 RT  Gouda  -  tel. (0182) 553965  -  e-mail: info@al-qalam.nl 

                                 Aanmeldingsformulier 
 
 

      Gegevens van de leerling 
Achternaam  

Roepnaam  

Voornamen  

Geslacht man / vrouw 

Geboortedatum  

Burger Service nummer (BSN)  
*tevens een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop bovenstaand nummer staat vermeld. (een kopie van een eigen 
identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, of een uittreksel uit het bevolkingsregister. 

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer geheim: ja / nee    

Nationaliteit  Nederlandse         Anders, namelijk 

Geboorteplaats  

Geboorteland  Nederland             Anders, namelijk 

                                          In Nederland per: 

Geloofsovertuiging  

Leerling voor groep  1     2     3     4     5     6     7     8 

Naam peuterspeelzaal  

Adres peuterspeelzaal  

Naam en adres  vorige school  

Spreekt en begrijpt het kind 
goed Nederlands? 

 

Zit in groep  1     2     3     4     5     6     7     8 

Naam huisarts                                telefoonnummer: 

Adres huisarts  

 
Aantal kinderen in gezin  naam geboortedatum jongen/meisje 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 
Bijzonderheden  
(bv. medisch) 

 

 

 

 

 

 

Staat uw zoon / dochter ook elders ingeschreven?   ja / nee 
Zo ja, op welke basisschool?                                                                                             Groep: 
 
Wilt u de achterzijde van dit formulier ook invullen.                                



 

     
 

  Gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) 
Vader 
Achternaam en voorletters  

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Mobiel nummer  06                 Tel.nr. werk.  

Burgerlijke staat  

Geboortedatum  

Geboorteland  Nederland             Anders, namelijk 

Nationaliteit  Nederlandse         Anders, namelijk 

Geloofsovertuiging  

Vluchtelingenstatus  ja  / nee 
    

Moeder 
Achternaam en voorletters  

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Mobiel nummer  06                 Tel.nr. werk.  

Burgerlijke staat  

Geboortedatum  

Geboorteland  Nederland             Anders, namelijk 

Nationaliteit  Nederlandse         Anders, namelijk 

Geloofsovertuiging  

Vluchtelingenstatus  ja  / nee 
       

Voogd (indien van toepassing) 
Achternaam en voorletters  

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Mobiel nummer  06                 Tel.nr. werk.  

Burgerlijke staat  

Geboortedatum  

Geboorteland  Nederland             Anders, namelijk 

Nationaliteit  Nederlandse         Anders, namelijk 

Geloofsovertuiging  

Relatie tot het kind  

Vluchtelingenstatus  ja  / nee 
   

Algemeen  

Aansprakelijke verzorger  vader     moeder     beide     voogd     .................. 

E-mail adres ouders  

Eénoudergezin  ja / nee 

 
 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Tevens geeft de ouder/verzorger hierbij 
toestemming voor het opvragen van informatie bij derden, zoals de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het 
spraak- taalcentrum, een logopedist of een fysiotherapeut. 
 
Datum:   Naam:     Handtekening: 


