
1 

Inschrijven bij vo school 

 
 

Opvragen OKR dossier 

In het OKR dossier staan vrijwel alle gegevens die nodig zijn voor de inschrijving. Hier vindt u een 

schematisch overzicht van het dossier.  

 

Inschrijven bij vo school 

Houd in alle gevallen rekening met geheime adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, etc.! 

 

Met het OKR dossier beschikt de school over vrijwel alle gegevens die nodig zijn voor de in-

schrijving 

 

Gegevens van de leerling: 

 uitsluitend als u niet over een OKR dossier beschikt; 

 uitsluitend als u deze niet kunt overnemen van het aanmeldformulier, doe een check op 

wijzigingen. 

 

BSN, geen kopie, maar over te nemen van: 

 paspoort; 

 identiteitskaart; 

 geboortebewijs; 

 afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente wordt verstrekt; 

 uitschrijfbewijs (niet ouder dan 6 maanden). 

 

Onderwijsnummer 

Achternaam 

Voornaam 

Voorletters 

Adres 

Geslacht 

Geboortedatum 

Geboorteland 

Geboorteplaats 

Contactgegevens: (mobiele) telefoonnummer en/of eventueel e-mailadres 

 

Indien van toepassing 

Datum in Nederland (Indien korter dan 2 jaar in Nederland, dan moet op het uittreksel van de 

gemeentelijke basisadministratie ook de datum van binnenkomst Nederland staan) 

 

Indien van toepassing beperkte behandelings- en medische gegevens: 

 gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van het kind (zoals het 

gedrag in de omgang en zijn/haar werkhouding); 

 gegevens over de eventuele extra begeleiding die het kind heeft gekregen of nodig heeft; 

 Evt. dyslexie-, dyscalculi-, hoogbegaafdheids-, AD(H)D verklaring, behandelingsplannen etc 

 gegevens over de verzuimhistorie (ongeoorloofd verzuim van het kind in het jaar 

voorafgaand aan het onderwijskundig rapport) 

 Noodzakelijke medicijnen, allergieën, huisarts 

 

http://kn.nu/edustandaardosogegevensset2019
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Indien van toepassing ondersteuningsinformatie 

 Noodzakelijke medische ondersteunings- of hulpverleningsorganisaties 

 

Indien LWOO/PRO 

 Laatste rapport, cijferlijst of diploma’s 

 Afspraken in te halen vakken of examens 

 Examendossier en PTA van toeleverende school 

 

Indien relevant gezinssituatie 

Broer(s) of zus(sen) op dezelfde school 

 

Gegevens ouders/verzorgden 

 

Naam contact ouder(s)/verzorger(s) die gezag heeft/hebben 

Adres contact ouder(s)/verzorger(s) 

Telefoonnummer/emailadres contact ouder(s)/verzorger(s) 

(Mobiele) telefoonnummer 

IBAN betalende ouder/verzorger 

 


