
AAnmeldformulier cAmminghAschool

Gegevens leerling 

Achternaam

Roepnaam

Voornamen voluit 

Burgerservicenummer (BSN)* leerling

Geboortedatum Geboorteplaats

Nationaliteit Godsdienst

Adres 

Postcode en woonplaats

Telefoon 

Aantal kinderen in het gezin 
1. Geb.dat.
2. Geb.dat.
3. Geb.dat.
4. Geb.dat.

Noodnummer 1 Noodnummer 2 

Huisarts Telefoonnummer 

Eventuele allergieën 

--- Thuis voor elk talent ---

Camminghaschool 
Camminghalaan 27D 
3981 GD  Bunnik
T 030 656 36 59
info@camminghaschool.nl 
www.camminghaschool.nl



Vorige school (indien van toepassing) 
Naam
Adres
Naam leerkracht 
Groep

Ouder / verzorger 1 
      
Achternaam 
 
Voorletters en voornaam
 
Adres (indien anders dan kind) 
 
Geboortedatum Geboorteplaats
Nationaliteit Burgerlijke staat
Eenoudergezin: Godsdienst
Hoogst afgeronde opleidingsniveau Beroep
Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk
Mobiel telefoonnummer 
E-mail adres (ten behoeve van schoolinformatie) 

 

Ouder / verzorger 2 
      
Achternaam 
 
Voorletters en voornaam
 
Adres (indien anders dan kind) 
 
Geboortedatum Geboorteplaats
Nationaliteit Burgerlijke staat
Eenoudergezin: Godsdienst
Hoogst afgeronde opleidingsniveau Beroep
Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk
Mobiel telefoonnummer 
E-mail adres (ten behoeve van schoolinformatie) 

Handtekening ouder/ verzorger 1 Handtekening ouder/ verzorger 2 
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