I N S C H R I J F F O R M U L I E R
Gegevens leerling
BS-nummer **
Achternaam
Roepnaam
Officiële voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Adres
Postcode / Plaats
Onderwijsnummer **
Telefoon
Godsdienst
Medicijngebruik
Bijzondere ziekten
Huisarts
Bijzonderheden
Is er sprake van eenoudergezin
Is er sprake van co-ouderschap
Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)*
Achternaam
Roepnaam
Officiële
voorna(a)m(en)
Adres
Postcode/Plaats
E-mailadres
Telefoon privé
Telefoon werk
Geboortedatum
Geboorteland
Burgerlijke staat
Beroep
Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)*
Achternaam
Roepnaam
Officiële
voorna(a)m(en)
Adres
Postcode/Plaats
E-mailadres
Telefoon privé
Telefoon werk
Geboortedatum
Geboorteland
Burgerlijke staat
Beroep

Jongen

Meisje

Geheim nummer: JA

NEE

Mobiel
Nationaliteit
Wettelijk gezag

JA

NEE

Mobiel
Nationaliteit
Wettelijk gezag

JA

NEE

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

Broertjes/zusjes
Naam
Naam
Naam
Naam

Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum

Extra gegevens; alleen invullen indien van toepassing:
Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal?
Zo ja, welke?
Bezoekt uw kind een kinderdagverblijf?
Zo ja, welke?
Geeft u de school toestemming om contact op te nemen over uw kind?
In Nederland sinds
Op school in Nederland sinds
Plaatsing gewenst per
School van herkomst
Adres van de school
Postcode / plaatsnaam
Telefoonnummer
Kind zit nu in groep
•
•
•

ja

De ouders/verzorgers/voogd spreken thuis
een andere taal dan de Nederlandse*.
De ouders/verzorgers/voogd verklaren op de hoogte te zijn van het heffen van een ouderbijdrage
per schooljaar per kind.
De ouders/verzorgers/voogd verklaren dat bovengenoemde leerling niet op een andere school is
ingeschreven.

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind: *
Schoolgids, schoolbrochures en schoolkalender
Geen toestemming
Digitale schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender Geen toestemming
Op de website van de school
Geen toestemming
In de (digitale) nieuwsbrief
Geen toestemming
Geen toestemming
Op sociale media accounts van de school

Toestemming
Toestemming
Toestemming
Toestemming
Toestemming

Toestemming voor gebruik gegevens voor: *
Aanvraag gratis bibliotheekpas

Toestemming

Geen toestemming

Verklaring school:
Alle gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van
onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger/voogd(1)*

Naam van ouder/verzorger/voogd(2)*

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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