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Aanmeldingsformulier  

 

 

Bezoekadres 

OBS De Hasselbraam 

Heelblaadjespad 17 

2353PA Leiderdorp 

info@obsgleiderdorp.org 

www.obsgleiderdorp.org 

telefoon: 071 – 589 03 85 

 

 

Gegevens van uw kind 
 

  Achternaam kind  

  Roepnaam  
  Voornamen  
  Geslacht   O  man     O  vrouw 

  Geboortedatum  
  Geboorteplaats  
  Geboorteland  
  Nationaliteit  
  Burgerservicenummer Let op svp:  
   kopie bewijs moet worden bijgesloten  

 

  Adres  
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer  

  Geheim telefoonnummer O  ja     O  nee 

 

Aanmeldingsgegevens 
 

  Aanmeldingsdatum  

  
  Datum 1e schooldag  
  Aanmelding voor groep 1 - 2 – 3 – 4 – 5 - 6 - 7 – 8 

  Naam van peuterspeelzaal /  
  of vorige basisschool  
  Adres  
  Postcode en woonplaats  
  Telefoonnummer  
  BRIN nummer vorige basisschool  
  

Aanmelding voor:  
OBS de Hobbit O 
OBS de Hasselbraam O 
OBS Prins Willem-Alexander O 
OBS Koningin Juliana O 

Uw tweede keuze (zie toelichting):  
OBS de Hobbit O 
OBS de Hasselbraam O 
OBS Prins Willem-Alexander O 
OBS Koningin Juliana O 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 
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Gezinsgegevens 
 

Ouder / Verzorger 1  

  Achternaam   

  Voornamen  
  Geslacht   O  man     O  vrouw 
  Geboortedatum  
  Geboorteland  
  Adres   
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer werk  
  Extra telefoonnummer   
  Mobiel telefoonnummer  
  E-mail  
  Beroep  
  Hoogst genoten onderwijs   
  Diploma behaald O  ja     O  nee 
  Indien nee: het aantal jaren   

  onderwijs binnen deze opleiding 
 

  Naam van de school waar het 

  diploma is behaald 
 

  Plaats / land waar het diploma is 

  behaald 
 

  Jaar waarin diploma is behaald  
 

Ouder / verzorger 2  
  Achternaam  
  Voornamen  
  Geslacht       O  man     O  vrouw 
  Geboortedatum  
  Geboorteland  
  Adres   
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer werk  
  Extra telefoonnummer   
  Mobiel telefoonnummer  
  E-mail  
  Beroep  
  Hoogst genoten onderwijs   
  Diploma behaald   O  ja     O  nee 
  Indien nee: het aantal jaren   

  onderwijs binnen deze opleiding 
 

  Naam van de school waar het 

  diploma is behaald 
 

  Plaats / land waar het diploma is 

  behaald 
 

  Jaar waarin diploma is behaald  
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Extra gegevens 

 

Gezinssamenstelling  

   O  vader 

     O  moeder 

     ..   broer(s) 

     ..   zus(sen) 

  

Eenoudergezin O  ja     O  nee 
 

Bij afwezigheid waarschuwen 1  
  Naam  
  Adres  
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer  
  Mobiel telefoonnummer  

 

Bij afwezigheid waarschuwen 2  
  Naam  
  Adres  
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer  
  Mobiel telefoonnummer  

 

Huisarts  
  Naam  
  Adres  
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer  

 

Medische bijzonderheden 
 

 

 

 

Privacy 
 

Onze scholen beschikken over een eigen website met allerlei informatie over activiteiten die op school 
plaatsvinden. Regelmatig staan er ook foto’s van schoolactiviteiten op deze sites. Op deze foto’s kan uw  
kind staan; in het kader van de privacy vragen wij u één van de mogelijkheden aan te kruisen: 
       

     O Ik geef toestemming tot publicatie van foto’s waarop mijn kind te zien is  

     O Ik geef geen toestemming tot publicatie van foto’s waarop mijn kind te zien is  

 

 

Ondertekening 
  

Datum: Plaats: 

 
Ouder / verzorger 1 
 
 
                                   ------------------------------ 

 
Ouder / verzorger 2 
 
 
                                   ------------------------------ 
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Toelichting 
 

 

Vanuit instanties zoals het Ministerie van Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs, de Gemeente 
Leiderdorp en de Regionale Leerplicht Ambtenaar zijn wij verplicht de op de vorige bladzijden gevraagde 
gegevens van uw kind in onze leerling administratie op te nemen. Bij het verwerken van deze gegevens 
houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsregistratie (WBP).  
 
 

Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp streeft naar een zo evenwichtig mogelijke opbouw van de 
leerlingaantallen per locatie en per groep om zo de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. In verband 
met de grote toeloop voor enkele locaties zijn door het bestuur richtlijnen vastgesteld. Enkele punten zijn: 
 Per jaar worden in principe 28 nieuwe vier-jarigen toegelaten per locatie.  
 Broertjes en zusjes worden bij voorrang geplaatst 
 Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst gerangschikt 
 Van een aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging 
 Voor 1 mei hoort u of uw kind kan worden ingeschreven op de locatie van uw keuze 
 Indien er meer dan 28 aanmeldingen op een locatie zijn, gaan Leiderdorpse kinderen  
        voor op kinderen vanuit de randgemeenten 
Het kan dus voorkomen dat bij een te grote toeloop van nieuwe leerlingen aan de locatie van uw 1e keuze 
geen plaats meer is. In overleg met u bekijken we vervolgens op welke locatie er nog wel plaats is, 
vandaar dat u om een 2e  keuze wordt gevraagd. 
 
 

Door ondertekening geeft u aan bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat u 
akkoord met het door het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp vastgestelde aanmeldings- en 
toelatingsbeleid en gaat u ermee akkoord dat de opleidingsgegevens (kunnen) worden gecontroleerd. Een 
bewijs van het opgegeven Burgerservicenummer is bij inlevering van het aanmeldingsformulier 
bijgevoegd. 
Indien uw kind op de datum van toelating 4 jaar wordt, verklaart u door ondertekening van dit 
aanmeldingsformulier dat uw kind het laatste halfjaar niet officieel op een andere school voor 
basisonderwijs ingeschreven heeft gestaan. 

 
 

De ouderraad van een school vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders aan alle leerlingen. 
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten en voorzieningen die niet onderwijs 
gebonden zijn, bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, evenementen en overige bijzondere gebeurtenissen.  
Jaarlijks legt de Ouderraad in de jaarvergadering verantwoording af van de besteding van de ontvangen 
gelden en wordt een voorstel gedaan over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage van komende 
cursus. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met deze regeling. 
 

 

De opvang tussen de middag is op alle locaties uitbesteed aan een professionele organisatie voor 
kinderopvang. De school vraagt voor deze opvang een bijdrage van de ouders, dit met instemming van 
de Medezeggenschapsraad en na raadpleging van de ouders. 
 

 
Jaarlijks legt de Ouderraad in de jaarvergadering verantwoording af van de besteding van de ontvangen 
gelden en wordt een voorstel gedaan over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage van komende 
cursus. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met deze regeling. 

 

 

In te vullen door de schooladministratie 
  Kopie formulier op locatie O    datum: 

  Bewijs sofinummer ontvangen O    datum: 

  Gegevens verwerkt in administratie O    datum: 

  Uitschrijfbewijs ontvangen O    datum: 

  School herkomst ingelicht O    datum:                        BRIN: 

  Bevestiging aan ouders verzonden O    datum: 

  Geplaatst op locatie O Hobbit    O Hasselbraam    O PWA     O KJS 

  Groep / lokaalcode  

  Gewichtenregeling    O    0,0 

                                 O    0,3 

                                 O    1,2 
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