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Inschrijfformulier
Gegevens Leerling
Achternaam:

Voorvoegsel:

Voornamen:

Roepnaam:

BSN-nummer**:

Geslacht:

Adres:

PC+ Plaats:

Jongen/meisje*

**Graag ontvangen wij een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. Dit ter controle van het Burgerservicenummer.

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Datum in Nederland

Naam huisarts:

Telefoon huisarts:

Naam tandarts:

Telefoon tandarts:

Boertje(s) of zusje(s):
Gezinssamenstelling
Aantal kinderen:
Heeft u meer
kinderen bij ons op
school?
Naam

Plaats in gezin:

Ja/Nee*

In geval van nood bellen:
…………………………………………………
Naam noodnummer:
……………………………………………………….

Eventuele gegevens
vorige basisschool:
Naam:

Telefoonr:

Adres:

Groep:

PC + Plaats

Schooljaar:

Groep:

(1e, 2e enz kind)
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Gegevens ouders / verzorgers:

Gegevens ouders / verzorgers:

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Achternaam:

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Tussenvoegsel:

Voornaam:

Voornaam:

Voorletters:

Voorletters:

Adres:

Adres:

PC + Plaats:

PC + Plaats:

Telefoon:

Telefoon:

Mobiel:

Mobiel:

Email:

Email:

Beroep:

Beroep:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Geslacht:

Man/vrouw*

Geslacht:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Relatie tot kind (bijv.:
vader/moeder):

Relatie tot kind
(bijv.:
vader/moeder):

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:
Datum aankomst
Nederland:

Geboorteland:
Datum aankomst in
Nederland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Hoogste opleiding:

Hoogste opleiding:

Diploma behaald:
Indien nee; aantal
gevolgde
schooljaren:
Naam School en
plaats:

Ja/nee*

Godsdienst:

Diploma behaald:
Indien nee; aantal
gevolgde
schooljaren:
Naam School en
plaats:

Man/vrouw*

Ja/nee*

Godsdienst:

Eén ouder gezin:

Ja/nee*

Eén ouder gezin:

Ja/nee*

Wettelijk gezag:

Ja/nee*

Wettelijk gezag:

Ja/nee*

Vluchtelingen status:

Ja/nee*

Vluchtelingen status:

Ja/nee*
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Ontwikkelingsverloop van uw kind:
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake
is, of is geweest van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het vervolg van de inschrijfprocedure:
Spelen (o.a. concentratie / zelfstandigheid)
Taalontwikkeling (o.a. woordenschat en momenten van
beginnen met praten) :
Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken,
probleemgedrag) :
Lichamelijke ontwikkeling (o.a. gezichtsvermogen, gehoor,
spraak, motoriek) :

Ja/nee*

Contacten met anderen:

Ja/nee*

Medicijngebruik:

Ja/nee*

Allergie:

Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*

Ja/nee*

Toelichting:
Gegevens voorschoolse opvang
Peuterspeelzaal / kinderopvang
Naam:
Adres:
PC + Plaats
Deelgenomen aan VVE programma

ja / nee

Aan welk VVE programma heeft uw kind deelgenomen
…………………………………………………………………
Hoeveel dagdelen per week
…………………………………………………………………
Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van het
kind, hulpverleners zijn ingeschakeld en/of het kind onder behandeling is of is geweest van : **
**(Uitsluitend invullen voor leerlingen voor de groepen 3 t/m 8)
KNO arts:

Ja / nee / niet meer*

Logopedist:

Ja / nee / niet meer*

Fysiotherapeut:

Ja / nee / niet meer*

Arrangement of TLV
Andere hulpverlening
en/of ondersteuning

Ja / nee*
Ja / nee / niet meer*
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Heeft u uw kind ook op andere scholen aangemeld of bent u voornemens om dit te gaan doen? Ja/Nee
Welke scholen zijn dat? Welke van deze scholen heeft uw voorkeur (onze school inbegrepen)?
De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden
of dat een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader van de zorgplicht.

Toestemming *
Ik/Wij geven toestemming tot het verstrekken van mijn adres + telefoonnummer aan ouders van klasgenoten van
mijn kind . Ja/Nee *
Ik/Wij geven toestemming tot het verstrekken van leerling gegevens aan met de school samenwerkende instanties.
(bijv. GGD/Cito) Ja/Nee *
Ondertekening
Ik/Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de schoolgids en gaan akkoord met de daarin opgenomen
gedragsregels.
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Datum……………………

Datum………………………….

Handtekening……………………………..

Handtekening……………………….

Na ondertekening en inlevering van dit formulier is uw kind aangemeld op school. Na de aanmelding beoordeelt de school op
basis van de ingewonnen informatie of uw kind toegelaten kan worden. U ontvangt hier van de school schriftelijk bericht over.
Daarmee is dit aanmeldformulier tevens het inschrijfformulier.

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s van mijn kind op/in:
(kruis aan waar u toestemming voor geeft)
󠄀 In de Nieuws uit de Kijker (twee wekelijkse nieuwsbrief)
󠄀 Parro
󠄀 In de schoolgids
󠄀 Op Social Media
󠄀 Op de website
󠄀 Deelname aan onderzoeken

In te vullen door de administratie van de school.
Ingeschreven
:
Ouderverklaring ontvangen
:
Ingedeeld in groep
:

