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Inschrijfformulier leerling
Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven
zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden
vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.
Persoons- en adresgegevens
Sofinummer / BSN
Roepnaam*
Voorna(a)m(en)*
Voorvoegsel(s)
Achternaam*
0M 0V

Geslacht
Geboortedatum*

Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Gemeente
Adres geheim / onbekend

0 nee 0 ja; reden:

Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen:
 Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het
kind verstrekt is, óf een paspoort/identiteitskaart van het kind, óf en uittreksel uit de Gemeentelijke Basis
Administratie (vraag wèl duidelijk naar een document waar ook het sofinummer op staat) én een kopie
van de zorgpas (mits daarop het sofinummer ofwel het BSN staat genoteerd).
Bereikbaarheid
Nummer
Telefoon
Mobiele telefoon
Extra tel. nr.

van:

Geheim

Nood

0 Ja 0 Nee

0 Ja 0 Nee

0 Ja 0 Nee

0 Ja 0 Nee

0 Ja 0 Nee

0 Ja 0 Nee

Extra tel. nr.
E-mail 1
E-mail 2
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0verige gegevens kind
Geboorteplaats
Geboorteland

Nationaliteit 1
Nationaliteit 2

Ooievaarspas

In Nederland sinds

Gezinssituatie
Eén-ouder-gezin

0 Ja 0 Nee

Zwemdiploma
Zwemdiploma

0 Ja 0 Nee

Broertjes/zusjes

Behaald in jaar

Naam:

0m0v

Geb. datum:
Naam:

0m0v

Geb. datum:

Voorschoolse historie
Naam voorschool
Voorschoolprogramma
Aanwezigheid

Naam:

0m0v

Geb. datum:

Begindatum
Einddatum

Naam:

0m0v

Geb. datum:

Bijzonderheden

Medische informatie

Overige gegevens

Zorgverzekeraar

Gezindte

Polisnummer

Is het kind door een
instantie onderzocht?

WA verzekering

Aantal dagdelen per week:

0 Ja 0 Nee

0 Ja 0 Nee

Soort onderzoek

Huisarts

Is het kind ambulant
begeleid?

Telefoonnr. Arts

Geeft u ons toestemming
om de onderzoeksgegevens op te vragen?

Medicijngebruik op
school

Thuistaal

Diagnose

Toestemming foto’s
website / MijnSchoolinfo?

0 Ja 0 Nee

Medische info

Vaccinaties?

0 Ja 0 Nee
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Persoonsgegevens verzorger 1
Voornaam

overige gegevens verzorger 1
Geslacht
0M 0V

Voorletters

Geboortedatum

Voorvoegsel(s)

Geboorteland

Achternaam*

Nationaliteit

Relatie tot leerling*

Burg. Staat

Beroep*

Vluchtelingenstatus

0 ja 0 nee

Adresgegevens (alleen invullen indien anders dan van uw kind)
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Gemeente
Opleiding verzorger 1
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, Ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Heeft u een opleiding in het buitenland gevolgd, geef dit dan aan bij 4. Er is voor u een ouderverklaring in de
taal van het land van herkomst.
01
- (speciaal) basis0nderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
02
- praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo
03
- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere scholopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur t0t 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 323 23 33.
04
Ik heb een opleiding in het buitenland gevolgd, nl. in ……………………………………
U ontvangt van de directie een ouderverklaring van het land van herkomst.
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Persoonsgegevens verzorger 2

Overige gegevens verzorger 2

Voornaam

Geslacht

Voorletters

Geboortedatum

Voorvoegsel(s)

Geboorteland

Achternaam*

Nationaliteit

Relatie tot leerling*

Burg. Staat

Beroep*

Vluchtelingenstatus

0M 0V

0 ja 0 nee

Adresgegevens (alleen invullen indien anders dan van uw kind)
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Gemeente
Opleiding verzorger 2
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, Ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Heeft u een opleiding in het buitenland gevolgd, geef dit dan aan bij 4. Er is voor u een ouderverklaring in de
taal van het land van herkomst.
01
- (speciaal) basis0nderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
02
- praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo
03
- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere scholopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur t0t 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 323 23 33.
04
Ik heb een opleiding in het buitenland gevolgd, nl. in ……………………………………
U ontvangt van de directie een ouderverklaring van het land van herkomst.
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Inschrijving
Datum inschrijving
Plaatsing in groep
Vorige school
Telefoonnummer
Soort school

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?
 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
 In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun
kind niet staat ingeschreven bij een andere school.
In het digitale administratiepakket ESIS van de school worden diverse gegevens van
de leerlingen opgeslagen, waaronder toets gegevens. Deze gegevens worden door
de school zelf gebruikt om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen.
Landelijk worden bepaalde gegevens van scholen in Nederland geanonimiseerd
geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (basisregistratie
onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. De dossiers worden bij het verlaten van
de school ter beschikking gesteld aan de nieuwe onderwijsinstantie waar uw kind
wordt ingeschreven (denk hierbij aan het voortgezet onderwijs of bij verhuizing of
verwijzing aan de nieuwe school) De inschrijving en dossiergegevens zijn indien
gewenst bij de directie van de school op te vragen.

0 Ouder 1 / 0 Verzorger 1 / 0 Voogd 1

0 Ouder 2 / 0 Verzorger 2 / Voogd 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

Inschrijfformulier leerling januari 2017

pagina 5 van 5

