(Voorlopig) INSCHRIJFFORMULIER
Gegevens leerling
Achternaam

Burgerservicenummer

Voorna(a)m(en

Godsdienst

Roepnaam

Gedoopt

j/n

Geslacht

man / vrouw

Andere naam hanteren

j/n

Zo ja, welke naam:
Geboortedatum

Gezinssituatie

Geboorteplaats

Eénoudergezin

Geboorteland

Aantal kinderen in gezin

Datum in Nederland

Plaats in gezin

1 (oudste)-2-3-4

Culturele achtergrond

Broer/zus op onze school

ja/ nee

Eerste nationaliteit

Noodnummer 1

Tweede nationaliteit

Noodnummer 2

j/n

Medische gegevens
Naam huisarts

Naam tandarts

Naam huisartsenpraktijk

Naam tandartsenpraktijk

Medicijngebruik

j/n

Allergie

Indien ja, evt. afspraken maken

Producten die niet mogen

Zorgverzekeraar

Polis- of relatienummer

(Passend) Onderwijs
Voorschoolse voorziening(KDV/peuterspeelzaal)
VVE deelname

j/n

j/n

Indien ja, naam van de instelling
Indien ja: extra dagdelen j / n
Vanaf __/ __ / _____ tot __/ __ / ____

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de ontwikkeling van uw kind
die mogelijk extra aandacht en ondersteuning vragen in
het onderwijs? (bv. een arrangement)

Indien ja, welke

Zijn er observaties en/of onderzoeksgegevens over uw
kind?

Indien ja, welke

Afkomstig van andere school

j/n

Indien ja, naam andere school
Plaats andere school
Verzorger 1

Verzorger 2

m/v

m/v

Achternaam
Voorletters
Geslacht

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Telefoon mobiel
Beroep
Opleiding
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
Burgerljke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Adres afwijkend van kind

j/n

j/n

j/n

j/n

Zo ja, adres kind
Telefoon thuis
Geheim
E-mail
Bijzonderheden leerling en / of gezinssituatie

Verklaring
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s) dat
- voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode 6 maanden
voor de datum van de eerste schooldag;
- de schoolgids is ontvangen;
- ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling;
- ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven / respecteren;
- de gegevens op dit inschrijfformulier en het intakeformulier volledig zijn en naar waarheid ingevuld;
- ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het
aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school;
- de opleidingsgegevens worden gecontroleerd;
Ondergetekenden
- verlenen de directie en/of de interne begeleider(s) van de school toestemming om contact op te
nemen met deskundigen en/of instanties om inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen betreffen
alleen die aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen
begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.
- verlenen toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te verstrekken.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
- verlenen toestemming om voor het kind een bibliotheekpas aan te vragen.
- verlenen toestemming beeldmateriaal, dat gemaakt is bij schoolse activiteiten, te gebruiken voor de
website, schoolkrant e.d.
- Geven toestemming dat naam, adres en telefoonnummer van mijn kind op de groepslijst, die digitaal
naar ouders wordt verzonden vermeld mag worden.
Naam van 1e ouder/verzorger/voogd
Datum

Naam van 2e ouder/verzorger/voogd

________________________________ Datum

_______________________________________

Handtekening ________________________________ Handtekening _______________________________________

Schoolgegevens (door de school in te vullen)
Brinnummer
____________________________
Leerlinggewicht ____________________________

Datum 1e schooldag / inschrijving

Deze inschrijving wordt definitief wanneer de
directie van de school hiernaast heeft
ondertekend.
Naam directeur:

Groep
Handtekening

of namens hem/haar:

Definitieve inschrijving
De definitieve inschrijving vindt plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt;
- als (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of het
onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling afgegeven/opgestuurd is aan de directie
van de basisschool;
- alle gegevens betreffende het kind en de ouder(s)/verzorger(s) op het (voorlopig) inschrijf- en
intakeformulier zijn ingevuld;
- zowel de ouder(s) /verzorger(s) als de directeur van de school het inschrijfformulier hebben ondertekend.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, binnen een periode van 10 weken,
na eerste schooldag, indien:
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen;
- de school niet aan een eventuele specifieke onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen;
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan;
Indien de gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld behoudt de directeur zich het recht voor de leerling
van school te verwijderen.
De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en de locatieleider van de school;
- de inspectie van het onderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bijlage 1: Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam _____________________________________________________________________________
Voorna(a)m(en) _________________________________________________________________________
Geboortedatum ______________________________________________________________

O m / Ov

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling _____________________________
Bent u de enige ouder? O ja / Onee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)

Datum eerste schooldag leerling __________________________________________________________
Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
_________________________________________________________________________________________
Geboortedatum ouder/verzorger _________________________________________________________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - 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
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding 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 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger _______________________________________________________________
Datum __________________________________________________________________________________
Handtekening ___________________________________________________________________________

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
_________________________________________________________________________________________
Geboortedatum ouder/verzorger _________________________________________________________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O 2 - 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
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding 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 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger _______________________________________________________________
Datum __________________________________________________________________________________
Handtekening ___________________________________________________________________________

