Inschrijfformulier
Basisgegevens van het kind
achternaam
:……………………………………
voornamen
:……………………………………
roepnaam
:……………………………………
adres
:……………………………………
postcode+plaats
:……………………………………
geb. datum
:……………………………………
geslacht
: man/vrouw
geboorteplaats
:……………………………..
geboorteland
:……………………………..
nationaliteit
:……………………………..
geloof
:……………………………..

gedoopt

:ja/nee

BSN-nummer van het kind :………………………………
U dient een kopie van een officiële document waarop het BSN-nummer van het kind vermeld
staat bij te voegen. De kopie kan op school gemaakt worden. Hiertoe voldoen het officiële
formulier van de belastingdienst of de identiteitskaart van uw kind.
Huisarts
:…………………………………….
Gebruikt medicijnen: nee / ja, nl. ……………………………………….
Bijzonderheden, opmerkingen van belang voor de school om te weten over het kind, bijv.
oren, ogen, (voedsel-) allergie: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Bereikbaarheid:
Telefoonnummers die wij mogen bellen, bijv. bij ziekte of bijzonderheden:
Telefoon thuis
:……………………………………
mobiel vader
:……………………………………
mobiel moeder
:……………………………………
werk moeder
:……………………………………
werk vader
:……………………………………
opa/oma
:……………………………………
overige
:……………………………………
e-mail vader
e-mail moeder

:…………………………………….
:…………………………………….

Er zitten al andere kinderen van ons gezin op school: ja/nee. Zo ja, wie?..................................

Gegevens ouders/verzorgers
vader

moeder
Indien van toepassing:
incl. meisjesnaam

achternaam
voorletters
geboortedatum
geboorteland
nationaliteit
geloof
burgerlijke staat
opleiding
beroep
vluchteling
Één-ouder gezin

ja - nee
ja - nee

ja - nee

In verband met privacywetgeving vragen wij uw toestemming voor de volgende zaken:
Ik ga akkoord, dat onze zoon/dochter op school gebruik maakt van internet en e- ja – nee
mail.
Ik ga akkoord met het plaatsen van afbeeldingen ( bv foto op de
ja – nee
website/facebook van de school).
Bij foto’s van leerlingen plaatsen wij geen namen.
Ik ga akkoord met het beschikbaar stellen van mijn adresgegevens zoals ze in ons ja - nee
administratiesysteem staan, voor ouders van groepsgenootjes van mijn kind(eren)
Ik geef toestemming voor overdracht van achtergrondinformatie/rapportage ja - nee
vanuit de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf

Gegevens van (Voor)schoolse instellingen
Het kind komt van school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: ……………………………………………….
adres
:……………………………………………….
postcode+plaats
:……………………………………………….
uit groep
:……………………………………………….

Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik/verklaren wij, dit naar waarheid ingevuld
te hebben. Wij verklaren tevens dat onze zoon/dochter niet ingeschreven staat op een
andere school.
Hengevelde, d.d. ………………………………………….
Handtekening ouder/verzorger
……………………………………………………….

