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AANMELDFORMULIER 

 
Om een goede prognose te kunnen maken van de te verwachten leerlingenaantallen, vragen wij 
u nu alvast onderstaand formulier in te vullen. Met dit formulier maakt u kenbaar dat u uw kind wilt 
aanmelden op De Hoge Ven. Dit formulier is nog geen inschrijving voor de basisschool.  
U ontvangt nader bericht over de inschrijving. 
 
Gegevens van de leerling 
Achternaam: Roepnaam: 
Voornamen: Geboortedatum: 
Geslacht: M / V  Burgerservicenummer: 
Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoon: 
Nationaliteit: Geboorteland: 
Geboorteplaats: Broer of zus op: De Doorbraak / Torenven 
 
Persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers 
Vader/verzorger Moeder/verzorger 
Naam en voorletters: Naam en voorletters: 
Opleiding: Opleiding: 
Diploma: Diploma: 
Beroep: Beroep: 
Geboorteland: Geboorteland: 
Nationaliteit: Nationaliteit: 
E-mailadres: E-mailadres: 
Burgerlijke staat: ◊ gehuwd ◊ ongehuwd ◊ gescheiden ◊ samenwonend ◊ weduwe/weduwnaar 
 
Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf 
Naam peuterzaal/kinderdagverblijf:  Adres: 
Postcode: Plaats: 
Naam leidster: Groep: 
 
Overige opmerkingen 
 
 
 
Handtekening 
Vader/verzorger  Moeder/verzorger 
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In Kindcentrum De Hoge Ven werken basisscholen Torenven en De Doorbraak nauw samen. 
Dit met als doel kwalitatief goed onderwijs te organiseren voor alle kinderen uit Warmenhuizen en 
omstreken. Daarom streven we naar een gelijke verdeling van het aantal leerlingen.  
Hieronder beschrijven wij de aanmeldingsprocedure voor De Hoge Ven zoals de scholen deze samen 
hebben afgesproken.  
 

Aanmeldprocedure 

1. U neemt contact met ons op voor een rondleiding/informatie. 

2. Na de rondleiding door één van de directieleden ontvangt u het aanmeldformulier.  

3. Als u voor De Hoge Ven kiest, levert u het formulier ingevuld in bij de directie of administratie. 

4. U ontvangt nader bericht over de inschrijving voor de basisschool. 

5. Op basis van de leerlingaantallen en onderwijsbehoeften plaatsen wij uw zoon/dochter in een 

groep van De Hoge Ven. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met oudere broertjes en/of 

zusjes. Als u al een zoon/dochter op Torenven of De Doorbraak heeft, wordt het volgende kind 

automatisch bij deze school ingeschreven. 

6. U ontvangt van ons het definitieve inschrijfformulier. 

7. U vult het inschrijfformulier in en levert het bij de directie of administratie in.  

8. Vier tot zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd voor een 

intakegesprek. Tijdens het intakegesprek plannen we een aantal momenten (maximaal 5) 

waarop uw zoon/dochter kan komen wennen. 

 


