
 

 

*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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

Personalia leerling 

Achternaam          

Voorna(a)m(en)                                          

Roepnaam                    

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)         

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 

                       

  

Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.  

Naam school van herkomst         ☐ 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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

 

 

 

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.  

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

**Persoonlijk polisnummer          

**Verzekeringsmaatschappij          

 



 

 

*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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

Personalia verzorger 1  

Achternaam           

Roepnaam           

Voorletters           

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

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  

  



 

 

*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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

Personalia verzorger 2 

Achternaam            

Roepnaam           

Voorletters           

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                      ☐ Nee ☐ Ja   

 

  



 

 

*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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

 

 

 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 

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 

 

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.  

Ondertekening  

Verzorger 1        Verzorger 2     

Naam        Naam                       

Datum       Datum           

                  

Handtekening       Handtekening  

  



 

 

*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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

De Ridderhof 

Emile Hullebroeckstraat 66 

3543 BZ  UTRECHT 

Tel: 030-6703469 

http://www.deridderhof.net 

 

 

Ouderverklaring 

 

Hierbij verklaart   

ouder / verzorger van  

 

1. Er van op de hoogte te zijn dat De Ridderhof een protestants christelijke basisschool is en 
dat daar voor leerlingen, die de school bezoeken, consequenties aan verbonden zijn. Alle 
leerlingen door bijvoorbeeld mee aan vieringen van christelijke feestdagen e.d. 

 
2. Akkoord te gaan met de in de schoolgids genoemde schoolactiviteiten en de daaruit 

voortvloeiende kosten, die niet door het rijk worden vergoed, in de vorm van een vrijwillige 
ouderbijdrage. 
 

3. Er mee eens zijn dat alle leerlingen mee doen met schoolreisjes, schoolkampen en andere 
buitenschoolse activiteiten en dat u als ouder/verzorger ook de kosten, daar aan verbonden 
zijn, zult voldoen. Dit is eventueel ook mogelijk door middel van de U-pas. 
 

4. Op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het `Excursie-protocol’ van De Ridderhof 
(z.o.z.), waarmee u toestemming verleent om uw kind deel te laten nemen aan de door De 
Ridderhof georganiseerde excursies. 
 

 

Plaats:    

Datum:   

 

Handtekening:  

  

http://www.deridderhof.net/


 

 

*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. 

**Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

 

Excursie protocol 

 
De kinderen zullen gedurende hun schooltijd op De Ridderhof regelmatig op excursie gaan. Alleen 
met toestemming van de ouders/verzorgers kunnen de kinderen mee op excursie. 

 

Omdat de veiligheid bij ons voorop staat, willen wij u een duidelijk beeld geven hoe één en ander op 
De Ridderhof georganiseerd wordt. 

 

Bestemmingen van excursies kunnen zijn: 

- Muziekuitvoeringen in bijvoorbeeld Tivoli Vredenburg of het Castellum, 
- Uitvoeringen van het UCK; Utrecht Centrum voor de Kunst, 
- Tentoonstellingen, 
- Schouwburg 
- Musea, 
- Kinderboerderij 
- Activiteiten in het kader van NME, Natuur en Milieu Educatie 
- Dierentuin 
- Pretpark 
- Bosspeeltuin 

Middelen van vervoer kunnen zijn: 

- Openbaar vervoer. Dit kan zijn met de trein of met de bus. 
 

- Touringcar. Bijvoorbeeld bij schoolreisjes e.d. 
 

- De fiets of lopend. Wanneer de afstand en veiligheid dit toelaat, kunnen kinderen met de 
fiets of lopend op excursie. Hierbij zullen altijd voldoende ouders als begeleiding mee 
gevraagd worden. 
 

- De auto. Aan ouders kan gevraagd worden om de excursie te begeleiden en te rijden met 
hun eigen auto. Wij verwachten dat de auto APK-gekeurd is en dat er een 
inzittendenverzekering is afgesloten. De kinderen moeten verplicht de gordel om hebben. Er 
mogen niet meer kinderen dan beschikbare gordels in de auto zitten. 
 

U geeft toestemming om uw kind deel te laten nemen aan de excursies op De Ridderhof door de 
ouderverklaring op de voorzijde te ondertekenen. 


