Inschrijfformulier
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)

Roepnaam
Geslacht M / V
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer*
BSN Gecontroleerd door medewerker d.d.
Gezindte
Nationaliteit
Land van herkomst
Datum in Nederland
Thuistaal
Geboorteland Vader
Geboorteland Moeder
vluchtelingen status

kopie W-document bijvoegen

Komt van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

___________________________

Onderwijs sinds _________________________________
Is ingeschreven geweest bij een andere school

Ja / Nee

Indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
De volgende groepen zijn doorlopen ____________________________
HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts
Medicijngebruik Ja / Nee
Indien ja, welke medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag
Is uw kind behandeld door een logopedist?

Ja / Nee

Is uw kind onder behandeling van een kinderarts / specialist?

Ja / Nee

Is uw kind wel een onderzocht door een schoolbegeleider?

Ja / Nee

Anders: ____________________________________________________________________
Algemene bijzonderheden die voor school van belang kunnen zijn: (dyslexie, (hoog) begaafdheid) etc.___________________
GEZIN
Aantal kinderen gezin ______________

Plaats van kind in gezin _______________________

Aantal broertjes (naam / geboortedatum)

___________________________________________

Aantal zusjes (naam / geboortedatum)

___________________________________________

Het kind woont thuis / elders (naam instelling)

___________________________________________

Is er sprake van eenoudergezin?

Ja / Nee

Is er contact met andere biologische ouder?

Ja / Nee

Gegevens eventuele nieuwe partner:
Relatie tot kind:
Is er sprake van een pleeggezin?

Ja / Nee

Is er sprake van gezinsvoogd?

Ja / Nee

Naam:

Heeft het gezin hulp van een instantie?

Ja / Nee

Naam:

Zitten er kinderen uit uw gezin in het speciaal onderwijs?
Woont één van uw kinderen uit huis?
Noodnummer

Ja / Nee
Ja / Nee
Noodnummer naam

*TOELICHTING BURGERSERVICENUMMER
Het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
1. Bent u het kwijt dan kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave krijgen.
2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling.
3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het burgerservicenummer van het kind op vermeld staat.
Voor alle duidelijkheid: sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers.
4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het burgerservicenummer er daadwerkelijk op staat.

PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht M / V

Geslacht M / V

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

О (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

О (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

О LBO (niet meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo, havo, wvo)

О LBO (niet meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo, havo, vwo)

О meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo, havo, vwo, mbo hbo, wo-opleiding

О meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo, havo, vwo, mbo hbo, wo-opleiding

Diploma behaald Ja / Nee

Diploma behaald Ja / Nee

Beroep

Beroep

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Indien gescheiden, hoe lopen de contacten voor info van school _________________________________

Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode + Woonplaats

Postcode + Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon geheim Ja/Nee

Telefoon geheim Ja/Nee

E-mail

E-mail

VERKLARING Hierbij verklaren de ouders / verzorgers / voogden dat zij:
O De afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere school, of een school met speciaal onderwijs
hebben ingeschreven
O Toestemming geven om contact op te nemen met peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / of vorige school
O Toestemming geven voor inzage in uitslagen van afgenomen onderzoeken
O Toestemming geven voor het verstrekken van naam/adres/woonplaats gegevens t.b.v. ouderbijdrage e.d.
O Toestemming geven voor het gebruik van internet en e-mail alsmede voor het plaatsen van foto's van bovengenoemde leerling,
op de website en fotosite van school
O Toestemming geven voor het maken van videao/opnames t.b.v. studie en begeleiding

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de gegevens worden gecontroleerd

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

