
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Welkom op Veenoord! 

Fijn dat u voor onze school gekozen heeft. 
Een goede keus, daar zijn we van overtuigd! 

Om het contact tussen school en ouder(s)/ verzorger(s) zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
willen wij u vragen om alle formulieren die betrekking hebben op de aanmelding van uw kind, 
door te lezen en zo volledig mogelijk in te vullen. Op de achterkant van deze brief vindt u een 
afvinklijst met alle gegevens die wij nodig hebben voor een volledige aanmelding. 

 
Het aanmeldpakket kan iedere werkdag worden ingeleverd bij de receptie van onze school. U 
kunt het pakket ook scannen en mailen naar info@veenoord.info of opsturen naar Veenoord, 
t.a.v. leerlingenadministratie, Postbus 9244, 3007 AE Rotterdam. 

Nadat wij het volledige aanmeldpakket hebben ontvangen (inclusief adviesformulier van de 
basisschool met de unieke code), nodigen wij u uit voor een intakegesprek. . 

Na het intakegesprek proberen wij zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over plaatsing op 
onze school. U ontvangt uiterlijk 17 maart 2023 (einde aanmeldperiode Rotterdam) een 
bericht van ons. 

Alle nieuwe brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen na definitieve plaatsing een 
uitnodiging voor een kennismakingsavond in juni. 

Het Veenoord Team 

mailto:info@veenoord.info


Inhoud aanmeldingspakket 

Een compleet aanmeldingspakket bestaat uit de volgende formulieren: 

 Een ingevuld aanmeldingsformulier Veenoord 
Indien er twee gezagsdragers zijn, moeten zij beide tekenen! 

 Schooladviesformulier (met persoonlijke code) + ingevulde voorkeurslijst 

 Een ondertekende schoolovereenkomst voor ouders in tweevoud 

 Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van uw zoon/dochter of een 
kopie Uittreksel Bevolkingsregister Burgerlijke Stand. Indien uw zoon of dochter korter dan 2 
jaar in Nederland verblijft, dient het uittreksel bevolkingsregister voorzien te zijn van de juiste 
datum van aankomst in Nederland. 

 Indien het Burgerservicenummer niet vermeld staat op het legitimatiebewijs dan hebben wij 
een kopie van de zorgverzekeringspas nodig. 

Naam leerling: 



STAMNUMMER: 

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2023/2024 

GEGEVENS LEERLING 

Achternaam  ............................................................................................  Tussenvoegsel   .............................  

Voornamen (volledig)   ............................................................................................  Voorletters   ...................................  

Roepnaam   ............................................................................................  Geslacht    man     vrouw 

Officiële achternaam  (indien anders dan achternaam bij vraag 1)  ........................................................................................................ 

Straat  ..........................................................................................   Huisnr  ..............  Toevoeging  .........  

Postcode  ................................................................  Woonplaats  ...............................................................  

Telefoonnummers Thuis  ......................................................  Mobiel/zakelijk  ...........................................................  

Geboortedatum  ...............................................................  Geboorteplaats ...........................................................  

Geboorteland  ...............................................................  Nationaliteit  ...............................................................  

Burgerservicenummer  ............................................................... 

Datum in Nederland  ...............................................................  Onderwijs in Ned. sinds ...............................................  

Huisarts    ...............................................................  Telefoonnummer  .......................................................  

Gezinssamenstelling  ...............................................................  Woont bij:  .................................................................  

Basisschool  ...............................................................  Plaats  ........................................................................  

Leerling wordt aangemeld voor:  leerjaar 1   leerjaar 2 
 BBL    BBL/KBL    KBL    KBL/GL/TL   GL/TL
 LWOO
 Sportklas     Lifestyleklas    combinatie Sport&Lifestyleklas

(Lifestyleklas: extra uren art & design en art & media)

Is er sprake van dyscalculie of dyslexie:  ................................................................................................................................  

Eventuele medische bijzonderheden:  ....................................................................................................................................  

Is er begeleiding van buiten het gezin:  ja    nee 

Zo ja, welke:  .......................................................................................................................................................................  

Naam  contactpersoon:  ........................................................................................................................................................  

Telefoonnummer  contactpersoon:  .......................................................................................................................................  

Overige toelichting:  ..............................................................................................................................................................  



GEGEVENS OUDER/VERZORGER 

Ouder/verzorger 1 Achternaam  ........................................................................ Tussenvoegsel  ...  Voorletters  ..........  

(indien anders dan van leerling): Straat  ................................................................................. Huisnr  ...............  Toevoeging  .........  

Postcode  .................  Woonplaats  ......................................  

  Moeder     Vader     ....................... . E-mail:  .......................................................................  

Telefoon privé  .....................................  Telefoon mobiel/zakelijk ....................................................

Nationaliteit  .........................................  Geboorteland  .................................................................  

De gegevens van ouder/verzorger 2 invullen indien hij/zij medegezagsdrager is. 
Als dit niet wordt ingevuld, verklaart u hiermee dat u enige gezagsdrager bent. 

Ouder/verzorger 2 Achternaam  ........................................................................ Tussenvoegsel  ...  Voorletters  ..........  

(indien anders dan van leerling): Straat  ................................................................................. Huisnr  ...............  Toevoeging  .........  

Postcode  .................  Woonplaats  ......................................  

  Moeder     Vader     ....................... . E-mail:  .......................................................................  

Telefoon privé  .....................................  Telefoon mobiel/zakelijk ....................................................

Nationaliteit  .........................................  Geboorteland  .................................................................  

Voogd  (indien van toepassing) Achternaam  ........................................................................ Tussenvoegsel  ...  Voorletters  ..........  

Straat  ................................................................................. Huisnr  ...............  Toevoeging  .........  

Postcode  .................  Woonplaats  ......................................  

E-mail:  .................................................... .. 

Naam instelling  ....................................  Telefoonnummer  ...........................................................  

Aldus naar waarheid ingevuld (door beide gezagsdragers te ondertekenen) 

te  ..............................................................................................  (plaats), op  ....................................................................... (datum) 

Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2 

 ...................................................................  ...................................................................... 



Schoolovereenkomst voor ouder(s)/verzorger(s) van 

Wat u van ons mag verwachten: 

- Dat wij alles zullen doen wat in ons vermogen ligt om uw zoon/dochter goed onderwijs te
bieden in een veilige en prettige leeromgeving, zodat hij/zij zich bij ons thuis voelt.

- Dat wij de ontwikkeling van uw zoon/dochter serieus volgen en u in de gelegenheid stellen
daarover met ons te praten.

- Dat wij bij vragen en eventuele problemen met u contact opnemen en proberen om, waar
mogelijk, in overleg tot oplossingen te komen.

- Dat wij openstaan voor u en uw inbreng en u waar mogelijk zullen betrekken (bv. via de
ouderraad/oudercommissie en medezeggenschapsraad) bij de ontwikkelingen binnen school.

Wat wij van u verwachten: 

- Dat u ons actief ondersteunt in het handhaven van onze huis- en leefregels. Deze worden aan
het begin van het schooljaar in de schoolgids aan u en uw zoon/dochter kenbaar gemaakt (ons
leerlingenstatuut en onze huis- en leefregels).

- Dat u instemt met het beleid van de school en niets zal doen wat dit doorkruist. De visie hoe we
met elkaar om willen gaan, staat beschreven in onze schoolgids.

- Dat u bij vragen en eventuele problemen de tijd neemt om in overleg met ons te proberen tot
oplossingen te komen.

- Dat u instemt met deelname van uw zoon/dochter aan onze testen, en het interne gebruik van
de resultaten daarvan.

- Een vrijwillige ouderbijdrage van 90 euro per schooljaar. De uitsplitsing van dit bedrag staat in
de schoolgids en op de factuur vermeld.

- Dat op school altijd bekend is hoe u voor ons bereikbaar bent (actueel adres en
telefoonnummer) en dat u gehoor zult geven aan een verzoek om contact te hebben
(bijvoorbeeld voor mentorgesprekken of spreekavonden).

- Dat u, zodra u toegang heeft tot het leerlingvolgsysteem Magister, al dan niet toestemming
geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U krijgt dan verschillende mogelijkheden
voorgelegd waarvoor u wel of geen toestemming kunt verlenen.

Handtekeningen: 

Namens de ouders/verzorgers: Namens Veenoord 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In tweevoud opgesteld en ondertekend op  ---------------------------------------------------------------------------  te Rotterdam. 
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