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KSU leerling vooraanmeldingsformulier 

 
Wat fijn dat u een vooraanmelding doet voor onze school!  

Door het invullen van dit formulier geeft u aan dat u van plan bent om uw kind bij ons op school aan te 

melden als hij/zij drie jaar is. In de maand dat uw kind drie jaar wordt, nemen wij via de mail contact 

met u op om te vragen of u uw kind definitief wilt aanmelden. Zo ja, dan vult u het 

aanmeldingsformulier in en wordt de toelatingsprocedure gestart.  

 

Gegevens van het kind 

Achternaam :  

Voorna(a)m(en) :  

Roepnaam :  

Geslacht :  

Geboortedatum :  

Adres :  

Postcode + woonplaats :  

Datum in Nederland 
*I.v.m. Taalschool :  

Reeds broertje(s)  of zusje(s) op de school:          ja   /  nee:  

naam:  

naam: 

naam: 

Zo ja, in welke groep(en): 

 

 

 

Bevestiging van ontvangst 
gestuurd op: 
 
 
Komt in schooljaar: 
20…/20... 

In Parnassys op:  
 
 
 
Aanmeldformulier gestuurd: 
 
 

In te vullen door de school:  

Gegevens verzorger/ouder/ voogd 1 
 Is er sprake van een éénoudergezin       :         ja / nee 

 Achternaam  :  

Voornaam :  

Voorletters :  

Relatie tot kind  : Vader / moeder / voogd / stiefvader / stiefmoeder 

Telefoon mobiel :  

E-mailadres  :  

Wettelijk gezag :     ja / nee 

 

 
Gegevens verzorger/ouder/ voogd 2 

Achternaam :  

Voornaam :  

Voorletters :  

Relatie tot kind  : Vader / moeder / voogd / stiefvader / stiefmoeder 

Telefoon mobiel :  

E-mailadres  :  

Wettelijk gezag :     ja / nee 
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Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat akkoord met 

controle van de gegevens. 

Naam 

ouder/verzorger (1) :  

Naam 

ouder/verzorger (2) :  

Datum :  Datum :  

 

 

Handtekening :  Handtekening :  

 

Bij het verwerken en bewaren van uw gegevens onderschrijven wij de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de 

privacyverklaring op onze website: www.ksu-utrecht.nl.   

  

 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/

