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Bereikbaarheidsformulier 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Het kan voorkomen dat op school iets met uw kind gebeurt, waardoor wij 
direct met u, of de oppas, grootouders, enz. contact willen opnemen. 

Soms dient er snel gehandeld te worden en het is dan van belang een 
aantal gegevens bij de hand te hebben. 

 

Om er zeker van te zijn dat de gegevens juist zijn, vragen wij u elk 
schooljaar om die gegevens voor elk van uw schoolgaand(e) kind(eren) te 

actualiseren. 
Wilt u voor ieder kind het formulier invullen en uiterlijk 5 september a.s. 

mee terug naar school geven of mailen naar de groepsleerkracht.  
 

De leerkracht verzamelt de formulieren in een speciale map. Hierdoor 
beschikken wij, indien nodig, snel over de juiste informatie.  

Mocht er in de komende tijd iets veranderen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 
dit aan de groepsleerkracht door te geven? 

 
Met dank voor uw medewerking. 

 
Team b.s. St. Willibrordus 
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Bereikbaarheidsformulier 2018-2019 
 

Achternaam: …………………………   Roepnaam:   ………………………… 
 

Groep:    …………………………   Geboortedatum:  ………………………… 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………….. 

 
Postcode:   …………………………   Telefoon:   ………………………… 

 
Mailadres:  ………………………………………………………………………………….. 

 
Huisarts:   …………………………   Telefoon:   ………………………… 
 

Tandarts:   …………………………   Telefoon:   ………………………… 
 

Ziekenhuis:   …………………………    Telefoon:  ………………………… 
 
Verzekeringsmaatschappij: ………………………………  Verz. nummer  ………………………… 

 
Met wie kunnen we contact opnemen wanneer er iets gebeurt? Dat kunnen op de 

eerste plaats moeder en vader zijn, thuis of op het werk. Maar ook de oppas, 
grootouders, buren, of iemand anders met wie u afspraken heeft gemaakt. 
 

1. Naam: …………………..  2. Naam: …………………..  3. Naam: ………………….. 
 

Telefoon: …………………..  Telefoon: …………………..  Telefoon: ………………….. 
 
Mobiel:    …………………..  Mobiel:    …………………..  Mobiel:    ………………….. 

 
 

Maakt uw kind gebruik van voor- en/of naschoolse opvang?  Ja / Nee 
 
Zo ja, welke opvang? ………………………………….  Telefoon:  ………………………… 

 
Welke dagen en tijden? …………………………………………………………………………………………………... 

 
Algemene opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………….…. 
 

……………………………………………………………………………………………….….………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………….….………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………….….………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………….….………………………………………. 
 

 
 


