Inschrijfformulier
Inschrijfdatum

1

Plaatsing in groep

Gegevens leerling
Achternaam

BSN*

Voorna(a)m(en)

Eerste nationaliteit

Roepnaam

Tweede nationaliteit

Geboortedatum

Land van herkomst

Geslacht
Straat en huisnummer

Noodnummer

Postcode

Naam

Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Relatie tot kind
Ja

VVE Indicatie
Opvang

veld invult.

Ja

Nee

Gastouder

n.v.t.

Naam organisatie van herkomst
Plaats organisatie van herkomst

KDV

Volgt onderwijs sinds

PSZ

Mogen wij gegevens over de
leerling opvragen bij de VVE?

Ja

Nee

**Broers en zussen
Aantal kinderen
Plaats kind in gezin

Naam broer(s) / zus(sen)

** Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit
veld invult.

4

Nee

**Gegevens vorig onderwijs

** Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit

3

Vrouwelijk

Mannelijk

Geheim adres

2

Eerste schooldag

zelfde school

zelfde school

zelfde school

zelfde school

Medische gegevens
Allergieën

n.v.t.

Medicijnen

n.v.t.

Naam huisarts

Telefoonnummer

Aanvullende opmerkingen

* Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van
inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

5

Personalia ouders/verzorgers
Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Hr

Voorletters

Mevr

Geboorteland

Hr

Mevr

Geboorteland

Telefoonnummer privé

Geheim

ja

nee

Telefoonnummer privé

Geheim

ja

nee

Telefoonnummer extra

Geheim

ja

nee

Telefoonnummer extra

Geheim

ja

nee

Emailadres

Emailadres

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Wettelijk gezag

Ja

Nee

Wettelijk gezag

Nee

Adres indien dit afwijkend is van de leerling

Adres indien dit afwijkend is van de leerling

Adres

Adres

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

6

Ja

Inschrijfformulier ondertekenen
Het inschrijfforumulier moet worden ingevuld en ondertekend door beide ouders /
verzorgers. Wat als u gescheiden of alleenstaand bent?
- Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders tekenen.
- In alle andere gevallen tekent alleen de ouder / verzorger waar het kind woonachtig is.
Is er sprake van een éénoudergezin?

Ja

Nee

Ondergetekenden verklaren:
- dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven
bij een andere school.
- de grondslag en doelstelling van de school, zoals omschreven in de schoolgids,
te onderschrijven dan wel te respecteren.
Ondertekening
Verzorger 1

Verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Verklaring school De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag
heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

