
Zuiderlaan 197C 
7944 EE Meppel 
0522-799199 
 

 

Zuiderlaan 197C 
7944 EE Meppel 
0522-799199 
www.cbshetkompas.nl 
emailadres: directiekchetkompas@kindpunt.nl 
 

Personalia leerling 
Achternaam:    _______________________________________________________ 

Voorvoegsel:    _______________________________________________________ 

Voorna(a)m(en):   _______________________________________________________ 

Roepnaam:    _______________________________________________________ 

Geslacht:     ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum:   _______________________________________________________ 

*BSN:     _______________________________________________________ 

Kerkelijke gezindte:   _______________________________________________________ 

Land van Herkomst:   _______________________________________________ ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland:   _______________________________________ ☐ n.v.t. 

Eerste Nationaliteit:   ______________________________________________________ 

Tweede Nationaliteit:   ________________________________________ ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer:   __________________________ Postcode: _________ 

Woonplaats:    __________________________ Geheimadres: ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer:   __________________________ Geheim:  ☐ Nee ☐ Ja 

Emailadres (ouder(s)/verzorgers _________________________________________________________ 
 

Gegevens vorig onderwijs  
Naam school van herkomst:   _______________________________________  ☐ n.v.t. 
Welke groep zat uw zoon/dochter: _______________________________________  ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst:   _______________________________________  ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj):  _______________________________________  ☐ n.v.t 

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer 
(BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor 
het onderwijsnummer gebruikt. 

 

http://www.cbshetkompas.nl/
mailto:directie@cbshetkompasmeppel.nl
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Broers en zussen 
Naam:   ________________________________________________________ ☐ Zelfde school  

Naam:   ________________________________________________________ ☐ Zelfde school  

Naam:   ________________________________________________________ ☐ Zelfde school  

Naam:  ________________________________________________________ ☐ Zelfde school 

 
Noodnummers 
Naam:  _____________________________________________  Telefoonnummer: ______________________ 

Naam:  _____________________________________________  Telefoonnummer: ______________________ 

Naam:  _____________________________________________  Telefoonnummer: ______________________ 

Naam:  _____________________________________________  Telefoonnummer: ______________________ 

 

Medische gegevens 
Allergieën:     ____________________________________  ☐ n.v.t. 

Medicijnen:**     ____________________________________  ☐ n.v.t.  

Begindatum:     _____________________________________ 

Naam huisarts:    ____________________________________ 

Straat en huisnummer huisarts:  ____________________________________ 

Postcode en woonplaats huisarts: ____________________________________ 

Telefoonnummer huisarts:  ____________________________________ 

 

 

 

**Bij gebruik van medicijnen hanteert de school een protocol medisch handelen. Vraag hiernaar om e.e.a. in te 
vullen. 
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Personalia verzorger 1  

Achternaam:  ______________________________________________________________________ 

Roepnaam: ______________________________________________________________________ 

Voorletters:  ______________________________________________________________________ 

Aanhef:  ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland:  _______________________________________________________________________ 

Hoogst behaalde opleiding: _____________________________________________________________ 

Beroep:  _______________________________________________________________________ 

Telefoon mobiel: ______________________________________ Geheim:   ☐Nee ☐Ja 

Telefoon werk: _______________________________________ Geheim:     ☐Nee  ☐ja  

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

Relatie tot kind: _________________________________________________________________ 

Wettelijke verzorger:   ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer: ___________________________________ Postcode:  

Woonplaats: ___________________________________________ Geheimadres: ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis:  _________________________________________ Geheim : ☐Nee  ☐Ja  
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Personalia verzorger 2 
Achternaam:  ______________________________________________________________________ 

Roepnaam: ______________________________________________________________________ 

Voorletters:  ______________________________________________________________________ 

Aanhef:    ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland:  ______________________________________________________________________ 

Hoogst behaalde opleiding: ____________________________________________________________ 

Beroep:  ____________________________________________________________________________ 

Telefoon mobiel: ________________________________________  Geheim:   ☐Nee ☐Ja 

Telefoon werk: _____________________________     Geheim:     ☐Nee  ☐ja  

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Relatie tot kind: _____________________________________________________________________ 

Wettelijke verzorger:  ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer: _______________________________________ Postcode: Kies een item.  

Woonplaats: _______________________________________________  Geheimadres: ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis: _____________________________________________  Geheim: ☐Nee  ☐Ja  

 

 

 

 

Na aanmelding, heeft de school 6 weken de tijd om te reageren.  
De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten.  
In sommige situaties kan deze periode met 4 weken worden verlengd. Een school mag een leerling 
alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school 
vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek 
kunnen geven vanwege hun zorgplicht. Pas als de leerling vier jaar is maakt de school van de toelating een 
formele inschrijving. 

  

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-kiezen/naar-de-basisschool/weigering-basisschool/
http://www.oudersonderwijs.nl/op-school/extra-ondersteuning-voor-uw-kind/ondersteuning-op-een-reguliere-school/zorgplicht/
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Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 
Parro:       ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender:   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school:     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief:     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op social media accounts van de school:   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Mag uw adres op de klassenlijst vermeld:   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Wanneer verwacht u dat uw kind naar onze    

school gaat? (denk aan verhuisdatum enz.): 

  
Aanvullende opmerkingen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verklaring school  
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op 
inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.  
Voor meer informatie betreffende de AVG – Lees verder  

 

Ondertekening  
Verzorger 1:        Verzorger 2:       
Naam: __________________________________  Naam: __________________________________ 

Datum: _________________________________  Datum: _________________________________ 

Handtekening: ___________________________  Handtekening: ___________________________ 

 

http://www.pcbomeppel.nl/index.php?section=1&page=245

