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Gegevens kind  

 

Burgerservicenummer: --------------------------------------------------------------------

  

Achternaam kind:  --------------------------------------------------------------------

  

Roepnaam:  --------------------------------------------------------------------

      

Voornamen:   --------------------------------------------------------------------

    

Geslacht:   jongen / meisje *  

  

Geboortedatum:  --------------------------------------------------------------------

   

Geboorteplaats:  --------------------------------------------------------------------

   

Geboorteland:  --------------------------------------------------------------------

               

Nationaliteit 1  --------------------------------------------------------------------

    

            2  -------------------------------------------------------------------- 

   

Adres:    --------------------------------------------------------------------

   

Postcode/woonplaats: -------------------------------------------------------------------- 

mailto:administratie@eersteleidseschool.nl
http://www.eersteleidseschool.nl/


 

 

Aanmelden als:  󠄒 vooraanmelding (van 0 tot 3 jaar) 

(voor uitleg,  

zie bijgevoegde procedure)  󠄒 aanmelden (vanaf 3 tot 4 jaar) 

 

    󠄒 inschrijven (vanaf 4 jaar)         

       

 

 

 

 

 

KOPIE PASPOORT/ID TOEVOEGEN 

Gezinssamenstelling 

Broertje(s) en/of zusje(s): ja/nee * (voor)aanmelden als toekomstige leerling: ja/nee * 

 

Geboortedatum en plaats --------------------------------------------------------------------

  

Roepnaam en voornamen -------------------------------------------------------------------- 

 

Burgerservicenummer: ----------------------------- KOPIE PASPOORT/ID TOEVOEGEN 

* Gegevens alleen invullen voor (voor)aanmelding  

 

  

Broertje(s) en/of zusje(s): ja/nee * (voor)aanmelden als toekomstige leerling: ja/nee * 

 

Geboortedatum en plaats --------------------------------------------------------------------

  

Roepnaam en voornamen -------------------------------------------------------------------- 

 

Burgerservicenummer: ----------------------------- KOPIE PASPOORT/ID TOEVOEGEN 

* Gegevens alleen invullen voor (voor)aanmelding   

 

 

Eenouder gezin:   ja / nee * 



 

 

 

Ouder/verzorger/voogd 1 

 

Achternaam              --------------------------------------------------------------------

  

Voorletters                --------------------------------------------------------------------

   

Relatie tot kind (vader/moeder/verzorger/voogd)* ------------------------------------------- 

 

Is er sprake van een omgangsregeling: -------------------------------------------------------

  

Geboortedatum:  --------------------------------------------------------------------

   

Geboorteland:  --------------------------------------------------------------------

   

Nationaliteit:   --------------------------------------------------------------------

   

Opleidingsniveau:  󠄒 basisonderwijs of (v)so-zmlk 

    󠄒 lbo/vbo of vmbo bbl/kbl 

    󠄒 overig vo en hoger 

 

Beroep:   --------------------------------------------------------------------

   

Burgerlijke staat:  --------------------------------------------------------------------

   

Mobiel telefoonnummer: -------------------------------------------------------------------- 

 

Emailadres:    --------------------------------------------------------------------

  

Ouder/verzorger/voogd 2 

     

Achternaam               --------------------------------------------------------------------

   

Voorletters                         --------------------------------------------------------------------

  

Relatie tot kind (vader/moeder/verzorger/voogd)* ------------------------------------------ 



 

 

Is er sprake van een omgangsregeling: ------------------------------------------------------ 

  

Geboortedatum:  --------------------------------------------------------------------

   

Geboorteland:  --------------------------------------------------------------------

   

Nationaliteit:   --------------------------------------------------------------------  

 

Opleidingsniveau:  󠄒 basisonderwijs of (v)so-zmlk 

    󠄒 lbo/vbo of vmbo bbl/kbl 

    󠄒 overig vo en hoger 

   

Beroep:   --------------------------------------------------------------------

   

Burgerlijke staat:  --------------------------------------------------------------------

  

Mobiel telefoonnummer: -------------------------------------------------------------------- 

 

Emailadres:    -------------------------------------------------------------------- 

 

Ouder/verzorger/voogd 3 

     

Achternaam               --------------------------------------------------------------------

   

Voorletters                         --------------------------------------------------------------------

  

Relatie tot kind (vader/moeder/verzorger/voogd)* ------------------------------------------ 

 

Is er sprake van een omgangsregeling: ------------------------------------------------------ 

  

Geboortedatum:  --------------------------------------------------------------------

   

Geboorteland:  --------------------------------------------------------------------

   



 

Nationaliteit:   --------------------------------------------------------------------

   

Opleidingsniveau:  󠄒 basisonderwijs of (v)so-zmlk 

    󠄒 lbo/vbo of vmbo bbl/kbl 

    󠄒 overig vo en hoger 

 

Beroep:   --------------------------------------------------------------------

   

Burgerlijke staat:  --------------------------------------------------------------------

  

Mobiel telefoonnummer: -------------------------------------------------------------------- 

 

Emailadres:    -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Alleen in te vullen bij NIET-Nederlandse nationaliteit: 

 

Sinds wanneer bent u in Nederland : --------------------------------------------------------- 

 

Hoe lang bent u voornemens te blijven in Nederland: 

   

Onbekend/langer dan 2 jaar/minder dan 2 jaar/langer dan 5 jaar/minder dan 5 jaar/* 

 

Anders, namelijk:   ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1e basisschool: 

 

Heeft u uw kind ook op een andere basisschool aangemeld: ja / nee * 

 

Zo ja, op welke basisschool? ------------------------------------------------------------ 

 



 

Wat is de reden hiervoor?  ------------------------------------------------------------ 

 

Welke school heeft uw voorkeur?   1. --------------------------------------------------------- 

      

              2. --------------------------------------------------------- 

 

     3. --------------------------------------------------------- 

Invullen bij schoolwisseling: 

 

Huidige school (naam, adres) ------------------------------------------------------------ 

 

Huidige groep    ------------------------------------------------------------ 

 

Reden van schoolwisseling:  ------------------------------------------------------------ 

 

Naam contactpersoon:            ------------------------------------------------------------ 

 

Bijzonderheden: 

 

Is op dit moment van aanmelding een van de volgende punten van toepassing op uw 

kind? 

 

- ernstige medische problemen: ----------------------------------------------------------- 

 

- gedragsproblemen:  ----------------------------------------------------------- 

 

- leerproblemen:   ------------------------------------------------------------

  

- ontwikkelingsstoornissen:  ------------------------------------------------------------ 

 

- hoogbegaafdheid/meertaligheid: ------------------------------------------------------------

  

 

 



 

Na aanmelding van uw kind(eren) wordt u automatisch lid van de vereniging E.L.S.  Het lidmaatschap 

is persoonlijk. Natuurlijk kunnen ook beide ouders/verzorgers lid worden.  De leden stellen de kaders 

vast waarbinnen Bestuur en Directie de vereniging en de school moeten leiden. Er wordt met ingang 

van het schooljaar 2022-2023 geen contributie meer geheven. De inning van de vrijwillige 

ouderbijdrage vindt plaats in oktober van het betreffende schooljaar door middel van een 

automatische incasso.  

 

Geeft u toestemming voor publicatie van foto’s van uw kind in de schoolgids, website 

en/of Facebook (zonder vermelding van achternaam) voor de gehele schoolperiode? 

□ ja               □   nee 

- De wettelijke vertegenwoordigers hebben alle informatie verstrekt die de school 

nodig heeft om een gefundeerd besluit te nemen over de toelating. 

  

- Alle velden zijn, indien van toepassing, in zijn geheel ingevuld. 

 

- Bij het achterhouden van informatie en/of het indienen van een onvolledig 

dossier, vervalt de zorgplicht. 

 

 

Voor akkoord getekend door 

 

Handtekening ouder/verzorger/voogd 1: --------------------------------------- 

  

 

Handtekening ouder/verzorger/voogd 2: --------------------------------------- 

 

 

Handtekening ouder/verzorger/voogd 3:  ---------------------------------------  

 

 

Datum: ---------------------------------------------------------------------- 

    

Plaats:  ----------------------------------------------------------------------  

 

 

Hoe bent u in contact gekomen met de Eerste Leidse Schoolvereniging? 

□ website 



 

□ kennissen, buren, familie e.d. 

□ facebook 

□ open ochtend 

□ anders, namelijk:      

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Aannameprotocol E.L.S.  

Overzicht van de stappen in het aannameproces van leerlingen op 4-jarige leeftijd.  

In de zoektocht naar een plekje op de basisschool doorloopt u als ouder een aantal fases. Hieronder 

op een rij de fases die we kunnen onderscheiden en op welke manier wij er invulling aan geven: 

Oriëntering  
 

Uw zoon is of dochter is 0-3 jaar oud. U oriënteert zich op basisscholen.  

Aanmelding 
 

Uw zoon of dochter is minimaal 3 jaar oud. U meldt hem of haar aan bij de 
basisschool.  

Toelating Maximaal 8 weken na de aanmelding krijgt u bericht of uw zoon of dochter kan 
worden toegelaten op de basisschool. 

Plaatsing 6-8 weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt ontvangt u informatie van de 
school, bijvoorbeeld over de kleutergroep waarin hij/zij geplaatst is.  

Inschrijving Vanaf de vierde verjaardag van uw zoon of dochter wordt hij/zij formeel 
ingeschreven bij de school.  Deze inschrijving is een administratieve afhandeling 
die ervoor zorgt dat de school van de rijksoverheid de (financiële) middelen krijgt 
om het onderwijs te verzorgen.  

 

Oriëntatie: 

Op de E.L.S. organiseren we meerdere keren per schooljaar een open ochtend: geïnteresseerde 
ouders zijn dan welkom om een bezoek te brengen aan onze school. U kunt zich voor een open 
ochtend aanmelden via e-mail. Daarnaast kunt u ook altijd een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek.  

Naar aanleiding van uw bezoek aan de open ochtend en/of het kennismakingsgesprek vragen wij u 
om uw kind op onze interesselijst te plaatsen. Dit geeft ons als school zicht op het aantal 
aanmeldingen dat wij mogen verwachten in de komende jaren. Bovendien ontvangt u van ons een 
signaal in de maand dat uw kind 3 jaar wordt omdat u op dat moment uw kind mag aanmelden.  

Ouders die al een kind bij ons op school hebben, vragen wij nadrukkelijk om jongere broertjes/zusjes 
eveneens op de interesselijst te plaatsen. Hiermee is ons zicht op het aantal toekomstige leerlingen 
zo volledig mogelijk, en vooral ontvangen ook deze ouders een signaal wanneer hun kind aangemeld 
mag worden.  

 



 

Aanmelding:  

Vanaf de 3e verjaardag mag u uw kind definitief aanmelden. Stond uw kind op de interesselijst, dan 
ontvangt u van ons een bericht met het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is tevens te vinden 
op onze website.  

Gezien de populariteit van onze school hanteren wij een inschrijfbeleid. Voor driejarigen geldt dat er 
elke maand ruimte is om tenminste 3 leerlingen toe te laten op het moment dat zij 4 zijn geworden1. 
Bij meer dan 3 aanmeldingen in één maand zullen wij moeten loten. Kinderen loten mee in de maand 
dat hun aanmelding ontvangen is door de school en uiteraard niet eerder dan in de maand dat zij 3 
jaar zijn geworden.  

Broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten hebben voorrang op een plekje, 
hetzelfde geldt voor kinderen van personeelsleden. 

  

 
1 NB. Voor instroom in een ander leerjaar zie ‘overige’ onderaan dit document.  



 

Toelating: 

Maximaal 8 weken nadat u uw zoon of dochter definitief is aangemeld, krijgt u per e-mail een bericht 
of uw zoon of dochter is toegelaten op de E.L.S. Is uw zoon of dochter toegelaten, dan zullen wij u 
vragen dit bericht te bevestigen.  

Zoals gezegd zullen wij moeten loten op het moment dat er meer kinderen aangemeld worden dan 
er plekken zijn. Is uw zoon of dochter helaas niet ingeloot dan ontvangt u bericht dat uw kind (nog) 
niet is toegelaten op onze school. Op volgorde van de loting worden deze kinderen op de wachtlijst 
geplaatst. Wanneer er op een later moment alsnog plek ontstaat, dan benaderen wij u op volgorde 
van de wachtlijst. Indien uw kind vanaf de wachtlijst alsnog gebruik kan maken van een later 
vrijgekomen plek, krijgt u als ouder per e-mail bericht dat uw zoon of dochter is toegelaten. Wij 
zullen u vervolgens vragen dit bericht te bevestigen. 

 

Plaatsing: 

6- 8 weken voor de 4e verjaardag ontvangt u een e-mail van ons met de nodige informatie. U hoort 
dan bijvoorbeeld in welke van de vier kleutergroepen uw kind geplaatst is en welke leerkracht(-en) 
hij/zij zal krijgen. De leerkracht neemt vervolgens contact met u op voor een kennismakingsgesprek 
(intake) en om de wenmomenten in te plannen.  

 

Inschrijving: 

Uw zoon of dochter is 4 jaar oud en start, na een aantal wenmomenten, op de E.L.S. De inschrijving 
van uw kind in het leerling-administratie-systeem (LAS) wordt afgerond.  

 

Overige: 

• Jongere broertjes en/of zusjes van leerlingen die zijn toegelaten of ingeschreven hebben 
voorrang bij hun toelating.  

• Kinderen van personeelsleden hebben eveneens voorrang bij toelating. 

• Voor zij-instroom (kinderen die instromen van een andere school vanwege verhuizing of 
schoolwisseling) geldt maatwerk. Enerzijds moet er fysieke ruimte zijn in de betreffende 
leeftijdsgroep, anderzijds moet de E.L.S. kunnen voldoen aan de (zorg-)behoefte van een 
leerling. Neem hiervoor contact op met de directie van de school. 

• Bij, met name langere, schoolvakanties kan het proces afwijken in de geschetste tijdsduur. U 
kunt altijd tussentijds contact leggen met ons om u ervan te verzekeren dat de aanmelding 
van uw kind in behandeling is genomen.  

• In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de schooldirectie namens het 
bestuur. 

 


