
 
INSCHRIJFFORMULIER  
 

 

Achternaam : .......................................................................................................  

Voorna(a)m(en)  : .................................................................................................  

Roepnaam :  ......................................................................................................  

Geboortedatum  :…………………………………… Geslacht          M / V*   

Geboorteplaats  : ..................................................................................................  

Burgerservicenummer (kopie bewijsstuk inleveren)  : ..................................................  

Gezindte : .......................................................................................................  

Nationaliteit :…………… .....................................................................................  

Peuterspeelzaal   :……………………………………………………………………… 

Kinderdagverblijf  :……………………………………………………………………… 

Gedurende 6 maanden voor aanmelding ingeschreven op andere school?  Ja / nee* 
Indien afkomstig van andere school: 

School van herkomst   :………………………………………………………………… 

Plaats school van herkomst  :………………………………………………………….. 

Volgt onderwijs sinds  :………………………………………………………..(dd-mm-jjjj) 

 

Huisarts en medisch                                   

Naam huisarts  :……………………………………………………………………………….   

Telefoonnummer  :…………………………………………………………………………… 

Verzekeringsmaatschappij  :………………………………………………………………… 

Polisnummer  :………………………………………………………………………………… 

Medicijnen  :…………………………………………………………………………………… 

Allergie   :………………………………………………………………………………………. 

 

Gezin 

Aantal kinderen in gezin  :…………………………………………………………………… 

Plaats van kind in gezin   :…………………………………………………………………… 

Noodnummer   :……………………………………………………………………………….. 

Naam noodnummer  :………………………………………………………………………… 

Eventuele opmerkingen   :…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 



Personalia verzorger 1                               Personalia verzorger 2 

Achternaam : ............................................   Achternaam   : ..........................................  

Voorletters : ............................................   Voorletters     : ..........................................  

Geslacht : M / V*                                     Geslacht        : M / V* 

Relatie tot kind: vader / moeder / …………  Relatie tot kind: vader / moeder / ……….. 

Geb. datum : ............................................   Geb. datum    : .........................................  

Geb. plaats : ............................................   Geb. plaats     : .........................................  

___________________________________________________________________ 

Beroep: ………………………………………   Beroep:…………………………………….. 

Hoogst genoten opleiding **: .....................    Hoogst genoten opleiding**: ....................  

Diploma behaald: ja / nee*                             Diploma behaald: ja / nee* 

Indien nee, aantal jaren onderwijs:                Indien nee, aantal jaren onderwijs: 

…………………………………………………   ……………………………………………... 

Naam school waar diploma behaald is:         Naam school waar diploma behaald is:           

…………………………………………………   ……………………………………………... 

Jaar waarin het diploma is behaald: ..........     Jaar waarin het diploma is behaald: .......  

___________________________________________________________________ 

Telefoon werk:………………………………..   Telefoon werk:  .......................................  

Telefoon mobiel:……………………………..   Telefoon mobiel:  ....................................  

Burgerlijke staat:……………………………..   Burgerlijke staat:…………………………. 

                                                   Indien afwijkend van verzorger 1:  

Straat en huisnummer:  .............................     Straat en huisnummer: ...........................  

Postcode:…………………………………….    Postcode:…………………………………. 

Woonplaats:…….. .....................................     Woonplaats: ...........................................  

Telefoon thuis:. ..........................................     Telefoon thuis: ........................................  

Geheim nummer: ja / nee*                              Geheim nummer: ja / nee* 

E-mail:………………………………………..     E-mail:…………………………………….. 

___________________________________________________________________ 

Aanmeldingsdatum:…………………………………………………………………………... 

Eerste lesdag:………………………………………………………………………………….           

Intrede (basis)onderwijs:……………………………………………………………………... 

Bijzonderheden:………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 



Verklaring: 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaren de ouders/verzorgers het 
volgende: 
 

 De grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren. 

 Op de hoogte te zijn gebracht van het beleid betreffende instroom OND- 
kinderen en hiermee akkoord te gaan. 

 Geen bezwaar te hebben tegen het vermelden van leerlingnaam/adres/tel.nr. 
en geboortedatum in klassenlijsten/schoolkalender, die jaarlijks mee naar huis 
gaan (geheime telefoonnummers worden nooit vermeld).  

 Toestemming te verlenen voor het plaatsen van schoolfoto’s waarop de 
leerling is afgebeeld op/in onze website/schoolgids. 

 Bekend te zijn met het feit dat geldelijke bijdrage, die hem/haar zullen worden 
gevraagd voor activiteiten die door school of ouderraad worden 
georganiseerd, vrijwillig zijn. 

 Bij gebruikmaken van de geldende overblijfregeling, de kosten die hieraan 
verbonden zijn, te zullen voldoen. 

 De basisschool van inschrijving toestemming te geven om informatie in te 
winnen bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere basisschool. 

 Dat onvolledige informatieverstrekking aanleiding kan geven tot het niet 
toelaten of achteraf verwijderen van het kind. Dit uiteraard in het belang van 
het onderwijs en van het kind. 

 Dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat/gaan ermee akkoord dat 
opleidingsgegevens zullen worden gecontroleerd. 
 

 
 
 
Naam verzorger 1                                            Naam verzorger 2 
  
_____________________________                _____________________________ 
 
Datum:_______________________               Datum:________________________ 
 
 
 
Handtekening:……………………….                Handtekening:………………………… 
 
 
 
*  Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
** Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de wet Bescherming 

persoonsgegevens.  

 


