
 

 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING 
 
 

Gegevens leerling 

Officiële achternaam1) ............................................................................................................................................ 

Voornamen1) ............................................................................................................................................ 

Roepnaam ............................................................................................................................................ 

Andere naam gebruiken dan officiële achternaam, zo ja, welke?.................................................................... 

Geslacht1) jongen / meisje* 

Geboortedatum1) ............................................................................................................................................ 

Geboorteplaats1) ............................................................................................................................................ 

Woonadres ................................................................................................................. geheim: ja / nee* 

Postcode ……………………………… Woonplaats: .................................................................................... 

Telefoonnummer …………………………….…………………………………………………………………geheim: ja / nee* 

Burgerservicenummer1) ............................................................................................................................................ 

Nog geen BSN maar wel een verblijfsdocument? Dan hiervan een kopie meesturen! 

Eerste nationaliteit ………………………………………… Tweede nationaliteit (indien van toepassing) ..................................... 

 
 

1) Deze gegevens moeten op een door de overheid uitgegeven document staan (geldig paspoort of ID-kaart/uittreksel 

GBA/verblijfsdocument) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTIE: zodra er iets wijzigt in de gegevens deze altijd doorgeven aan de klassenleiding of administratie! 

* omcirkelen wat van toepassing is 
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Gegevens biologische ouder(s) / voogd / verzorger(s) 

 
Ouder 1  Ouder 2 
relatie tot leerling: vader / moeder* relatie tot leerling: vader / moeder* 
anders nl……………………………………………….. anders nl……………………………………... 
 
Naam ………………..…………………………………… …..………………………………………………… 

Adres ………………..…………………………………… …..………………………………………………… 

Postcode ………………..………………………………. …..………………………………………………… 

Woonplaats ………………..………………………….. …..………………………………………………… 

Geboorteland ……..……………………………………. …………………………………………………….. 

Mailadres………………………………………………… ………………………………………………………  

Vaste telefoon.…………………………………………geheim: ja/nee*       ……………………………..geheim: ja/nee* 

Mobiele telefoon ……………………………………geheim: ja/nee*      ……………………………..geheim: ja/nee* 

Gezag  ja / nee* Gezag  ja / nee* 

 

Gegevens voogd / jeugdzorgwerker (indien van toepassing): 

Naam ……………………………………………………………………………………………………………. 

Instantie ……………………………………………………………………………………………………….. 

Postadres ………………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres …………………………………………………………………………………………………….. 

Gezag ja / nee* 

 

Woont de leerling niet bij ouders? Dan graag onderstaande invullen:  

Verzorger 1  Verzorger 2 
 
Naam ………………..…………………………………… …..………………………………………………… 

Adres ………………..…………………………………… …..………………………………………………… 

Postcode ………………..………………………………. …..………………………………………………… 

Woonplaats ………………..………………………….. …..………………………………………………… 

Mailadres………………………………………………… ……………………………………………………… 

Vaste telefoon.…………………………………………geheim: ja/nee*      ……………………………………..geheim: ja/nee* 

Mobiele telefoon ……………………………………geheim: ja/nee*    ……………………………………..geheim: ja/nee* 

Gezag  ja / nee*  Gezag  ja / nee* 

 
ATTENTIE: zodra er iets wijzigt in de gegevens deze altijd doorgeven aan de klassenleiding of administratie! 
* omcirkelen wat van toepassing is 
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Contactgegevens 

Wie is het eerste aanspreekpunt als er door school contact opgenomen moet worden? 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wie moeten worden uitgenodigd voor ouderavonden, gesprekken etc. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Naar wie moet de post gestuurd worden? 

Ouder 1 / ouder 2 / verzorger 1 / verzorger 2 / voogd * 

iemand anders nl.        …………………………………………………………………………………………………………  

adres          ………………………………………………………………………………………………………… 

postcode en plaats ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Te waarschuwen persoon indien de ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:  

Naam ………………………………………………………………………………………………    

Relatie tot ouder(s)/verzorger(s)/leerling: ……………………………………………………………………………………  

Telefoon ………………………………………………………………… geheim: ja/nee * 

Mobiel ………………………………………………………………… geheim: ja/nee * 

 
 

Medische gegevens 

Naam huisarts ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Medicijngebruik onder schooltijd?   ja/nee* (zo ja: formulier medicijngebruik aanvragen bij administratie) 

 
 
Heeft u nog informatie die van belang is met betrekking tot de leerling? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
ATTENTIE: zodra er iets wijzigt in de gegevens deze altijd doorgeven aan de klassenleiding of administratie! 
* omcirkelen wat van toepassing is 
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Gegevens huidige school / laatst bezochte school 

Naam school: 

 
van: 

 
tot: 

…………………………………………………………………………. …………….. …………….. 

Tel.nr…………………………………………………………………   

 
Heeft de leerling daarvoor nog andere scholen bezocht en zo ja, welke? 

Naam school: van: tot: 

1. …………………………………………………………………… …………….. …………….. 

2. …………………………………………………………………… …………….. …………….. 

 

Overige gegevens 

Bij wie is de leerling bekend? (specialisten/therapeuten/instellingen e.d.) 
 

1. …………………………………………………………………………………………………. tel. nr. ……………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………. tel. nr. ……………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………. tel. nr. ……………………….. 

 

Zijn er contacten met hulpverlenende instanties (bijv. MEE of Jeugdzorg)? Ja/nee* 
Indien ja, welke? 

Naam instantie(s)                                naam hulpverlener(s)                                         tel. nr. 
 

1. ………………………………….. …………………………………………. ……………………… 

2. ………………………………….. …………………………………………. ……………………… 

3. …………………………………. …………………………………………. ……………………… 

 

 

Ouder(s) / voogd van …………………………………………………. gaan er mee akkoord dat er observatie en informatie 
uitwisseling plaatsvindt met de door u genoemde:  
- School 

- Personen 

- Instanties 

Indien van toepassing: Ouder(s) / voogd gaan er ook mee akkoord dat de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs door VSO Talryk aangevraagd wordt.  

 
 
Ondertekening door ouder(s) / voogd / verzorger(s) (mits met bevoegd gezag) 

De ouder(s)/verzorger(s) /voogd van ……………………………………….(naam aangemelde leerling) verklaren dat het 
gehele formulier naar waarheid is ingevuld. 

Ouder 1 / voogd / verzorger 1 Ouder 2 / verzorger 2  

Naam ………………………………………… …………………………………………… 

Plaats …………………….…………………. …………….…………………………….. 

Datum ………………………………………. …………………………………………… 

 
Handtekening ………………………….. …………………………………………… 

 
 

 
ATTENTIE: zodra er iets wijzigt in de gegevens deze altijd doorgeven aan de klassenleiding of administratie! 
* omcirkelen wat van toepassing is 
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Toestemmingsformulier (bij aanmelding invullen) 
 
 

Naam aangemelde leerling:  ….…………………………………………….. 
 
 

 

RAPPORTAGE 

De wettig verantwoordelijke verklaart hierbij toestemming te geven voor het opnemen van de 
geschreven rapportage door de gedragsdeskundigen in het digitale leerlingvolgsysteem, 
gedurende de gehele schoolperiode. De direct betrokkenen op school hebben toegang tot de 
rapportage en hebben verklaard zich te houden aan de geheimhoudingsplicht met betrekking tot 
de wet op de bescherming persoonsgegevens. 

AANGEPAST VERVOER 
Ouder(s) / verzorger(s) moeten, indien noodzakelijk, aangepast vervoer  voor hun zoon /dochter 
aan-vragen bij de gemeente. Gemeentes worden steeds strenger in het toekennen van aangepast 
vervoer. De administratie van Talryk kan rapportage moeten opsturen naar de betreffende 
gemeente waaruit blijkt dat de leerling aangewezen is op aangepast vervoer. 

De school heeft toestemming om voor aangepast vervoer rapportage op te 
sturen.  

Ja Nee 

BOODSCHAPPEN 
Op Talryk willen we de leerlingen graag zelfredzaam maken en voorbereiden op de maatschappij. 
We gaan bijvoorbeeld fietsen, naar de bibliotheek of het winkelcentrum. Ook voor koken, catering 
of de klas moeten boodschappen gedaan worden. Dit gebeurt onder begeleiding, maar om de 
zelfstandigheid te bevorderen laten we leerlingen indien mogelijk ook zelfstandig boodschappen 
doen, een brief posten etc. 
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De leerling mag onder begeleiding van een stagiaire naar het 
winkelcentrum.     

Ja Nee 

De leerling mag samen met een andere leerling naar het 
winkelcentrum.    

Ja Nee 

De leerling mag alleen naar het winkelcentrum.   Ja Nee 
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De leerling mag met een stagiaire naar het winkelcentrum.     Ja Nee 

De leerling mag samen met een andere leerling naar het 
winkelcentrum.    

Ja Nee 

De leerling mag alleen naar het winkelcentrum.       Ja Nee 

GODSDIENSTONDERWIJS 

Er wordt in elke klas levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. Maar een leerling kan ook in plaats 
daarvan godsdienstlessen volgen. Dat laatste is buiten de klas in een aparte groep. In overleg met 
ouders kunnen leerlingen zich hiervoor opgeven. 

De leerling wil deelnemen aan godsdienstonderwijs. Ja Nee 

ZWEMDIPLOMA 

De leerling heeft een zwemdiploma.  Bij ja, welke? Ja Nee 
HANDELSWIJZE VOOR ALS DE LEERLING ZIEK WORDT OP SCHOOL 

Het kan voorkomen dat de leerling gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, 
zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd 
contact 



 

opnemen met de ouder(s) / verzorger(s).  Bij ziekte wordt verwacht dat de ouder(s) / verzorger(s) 
de leerling op komen halen.  Het kan een enkele keer voorkomen dat de ouder(s) / verzorger(s)  
(of een ander door hen aangewezen persoon) niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, 
zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of de leerling gebaat is bij een eenvoudige 
pijnstiller of dat een arts moet worden geconsulteerd. 

Aan de leerling (bij bijv. hoofdpijn) mag een pijnstiller wordt verstrekt.                                          Ja Nee 
 
De leerling is overgevoelig voor de volgende zaken: 

Medicijnen:    

Ontsmettingsmiddelen:  

Zalfjes tegen bv insectenbeten:    

Pleisters:    

Overig:     

 

MEDICIJNGEBRUIK 

Als de aangemelde leerling medicijnen moet gebruiken op school moet hiervoor een formulier 
worden ingevuld. Dit kan bij de administratie aangevraagd worden. 

 

Ondergetekende, de wettig verantwoordelijke (ouder/verzorger/voogd) van de aangemelde 

leerling, verklaart dit formulier ingevuld en gecontroleerd te hebben. 

 

 

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 

 

 



  

TFB260220 

 

 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, bevoegd gezag (ouder(s)/verzorger(s)) of leerling* 
van……………………………groep/klas ………..dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door VSO Talryk 
gebruikt mogen worden**:  

 
 

Beeldmateriaal mag door VSO 
Talryk gebruikt worden:  

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

 filmopname intern gebruik Voor interne studiemomenten gebruik maken van filmopnamen. 
Deze opname worden na gebruik verwijderd. 

 in de (digitale) nieuwsbrief Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen informeren over activiteiten 
en ontwikkelingen op en om school 

 op het besloten deel van de 
klasapp Parro***        

De school heeft toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal op de klassenapp Parro***(besloten alleen 
toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s) van de klas) 

 in de portfolio’s van 
leerlingen 

Middels het portfolio wordt er een overzicht gemaakt van de 
schoolloopbaan van de leerling. Hierbij worden foto’s geplaatst 
van diverse onderwijsactiviteiten. 

 in de schoolgids en/of 
schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en 
(toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs 
mogelijkheden. Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt 
voor PR-doeleinden van de school. 

 op social media accounts 
van de school (Facebook) 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals 
schoolreisjes/klasactiviteiten) en ontwikkelingen op school. Het 
delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven 
onderwijs op school. 

 op de openbare website van 
de school         

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en 
(toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te 
volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, schoolfeesten, etc.  

 
*Leerlingen van 16 jaar en ouder geven zelf wel/niet toestemming 
** aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
*** geldt niet voor Fase 3, die hebben geen Parro 

 
 
 
Datum:    …………………………………………………………………………….. 
 
Naam ouder /verzorger/leerling: ……………………………………………………………………………. 
 
Handtekening ouder/verzorger/leerling:…………………………………………………………………………….. 

 

 


