Inschrijfformulier
Personalia leerling

Algemene toelichting

Achternaam________________________

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van
dit inschrijfformulier toelating van de vermelde
leerling op de hierboven vermelde school.

Voorna(a)m(en)_____________________
__________________________________
Roepnaam_________________________
Geslacht M/V
Geboortedatum______________(dd-mm-jj)
Geboorteplaats_____________________
BSN*_____________________________
Onderwijsnummer___________________
Gezindte__________________________
Eerste Nationaliteit__________________
TweedeNationaliteit _________________
Culturele achtergrond (land)___________
Land van Herkomst__________________
Datum in Nederland __________(dd-mm-jj)
Land van herkomst vader _____________
Land van herkomst moeder____________
Kinderopvang: Kindercentrum.nl/Nijntje
Pluis/anders :_________________________
Is ingeschreven geweest bij een andere
school JA/NEE

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk
worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
-

Directie en teamleden van de school
De inspectie bo
De rijksaccountant van ministerie van
OCW

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij
ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van
onjuiste gegevens in het deel van de leerling
administratie dat op zijn kind betrekking heeft.
*toelichting BSN U bent verplicht een kopie van het
paspoort, ID-kaart of uittreksel van de
Gemeentelijke Basisadministratie in te leveren.

Zorgverzekering_____________________
Persoonlijk polisnr ___________________
Medicijngebruik _____________________
Allergie____________________________
__________________________________
Producten die het kind niet mag ________
__________________________________

Gezin
Aantal kinderen gezin ________________

Naam school van herkomst____________

Plaats van kind in gezin 1-2-3-4-5-6

Plaats school van herkomst____________

Noodnummer_______________________

Volgt onderwijs sinds__________(dd-mm-jj)

Noodnummer naam__________________

Huisarts en medisch

Opmerkingen_______________________

Achternaam huisarts_________________

__________________________________

Adres_____________________________

__________________________________

Woonplaats________________________

__________________________________

Inschrijfformulier
Datum ____________________________

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam________________________

Achternaam________________________

Voorletters_____ Wettelijk gezag JA/NEE

Voorletters_____ Wettelijk gezag JA/NEE

Geslacht M/V

Geslacht M/V

Relatie tot kind vader/moeder/__________

Relatie tot kind vader/moeder/__________

Geboortedatum _____________________

Geboortedatum _____________________

Geboorteplaats _____________________

Geboorteplaats _____________________

Beroep____________________________

Beroep____________________________

Hoogst genoten opleiding _____________

Hoogst genoten opleiding _____________

Diploma behaald JA/NEE

Diploma behaald JA/NEE

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen
opleiding __________________________

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen
opleiding __________________________

Naam van de school waar diploma is
behaald ___________________________

Naam van de school waar diploma is
behaald ___________________________

Jaar waarin diploma behaald is_________

Jaar waarin diploma behaald is_________

Werkzaam bij bedrijf _________________

Werkzaam bij bedrijf _________________

Mobiel nummer _____________________

Mobiel nummer _____________________

Telefoon werk ______________________

Telefoon werk ______________________

Burgerlijke staat_____________________

Burgerlijke staat_____________________

Straat en huisnummer________________

Straat en huisnummer________________

Postcode __________________________

Postcode __________________________

Woonplaats ________________________

Woonplaats ________________________

Telefoon___________________________

Telefoon___________________________

Email _____________________________

Email _____________________________

Ondertekening

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1 ___________________

Naam verzorger 2 ___________________

Handtekening_______________________

Handtekening_______________________
Datum ____________________________

Inschrijfformulier
•

•

•

•

•

Ondergetekende geven hierbij
wel / geen* toestemming dat mijn kind wordt onderzocht door de verpleegkundige en
schoolarts
Ondergetekende geven hierbij
wel / geen* toestemming dat relevante gegevens over mijn kind worden
doorgegeven aan derden met inachtneming van de bepalingen van art. 7
(Wet op de Privacy)
Ondergetekende geven hierbij
wel / geen* toestemming dat foto’s waarop mijn kind staat worden opgenomen op de
website van school
Ondergetekende geven hierbij
wel / geen* toestemming dat foto’s waarop mijn kind staat worden opgenomen op
social media (Facebook)
Ondergetekende geven hierbij
wel / geen* toestemming dat gegevens van mijn kind zoals naam, adres en
telefoonnummer worden opgenomen in de groepslijst, die zichtbaar is in het
ouderportaal

*doorhalen wat niet van toepassing is

