
 

Inschrijfformulier 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Gegevens kind 

Voorletters  Nationaliteit  

Roepnaam  Woont in NL sinds  

Voornamen  Voertaal thuis  

Tussenvoegsel  Geboorteplaats  

Achternaam  Geboortedatum  

Geslacht man / vrouw * Godsdienst  

Geboortedatum  Naam huisarts  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

Geheim nummer ja / nee * Medicatie  

Burgerservicenummer  Peuterspeelzaal ja / nee * 
 

Zij instroom / verhuizing 

Afkomstig van school  Soort onderwijs  

Adres  Postcode en plaats  

Laatste groep  Schooljaar  

Onderwijskundig rapport wel / niet beschikbaar * 
 

 Extra- of noodadres 1 Extra- of noodadres 2 

Naam   

Telefoonnummer   

Relatie tot het kind   
 

Gegevens ouder/verzorger 1 Gegevens ouder/verzorger 2 

Geslacht man / vrouw * Geslacht man / vrouw * 

Voornaam  Voornaam  

Voorletters  Voorletters  

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel  

Achternaam  Achternaam  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Relatie tot het kind  Relatie tot het kind  

Ouderlijk gezag ja / nee * Ouderlijk gezag ja / nee * 

Beroep  Beroep  

Godsdienst  Godsdienst  

Burgerlijke staat  Burgerlijke staat  

E-mail privé  E-mail privé  

Telefoon privé  Telefoon privé  

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

Mobiel  Mobiel  

Telefoon werk  Telefoon werk  

z.o.z. 
 

 

Inschrijfformulier 
* 

Gegevens kind 

Voorletters  Nationaliteit  

Roepnaam  Woont in NL sinds  

Voornamen  Voertaal thuis  

Tussenvoegsel  Geboorteplaats  

Achternaam  Geboortedatum  

Geslacht man / vrouw * Godsdienst  

Geboortedatum  Naam huisarts  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

Geheim nummer ja / nee * Medicatie  

Burgerservicenummer  Peuterspeelzaal ja / nee * 
 

Zij-instroom / verhuizing 

Afkomstig van school  Soort onderwijs  

Adres  Postcode en plaats  

Laatste groep  Schooljaar  

Onderwijskundig rapport wel / niet beschikbaar * 
 

 Extra- of noodadres 1 Extra- of noodadres 2 

Naam   

Telefoonnummer   

Relatie tot het kind   
 

Gegevens ouder/verzorger 1 Gegevens ouder/verzorger 2 

Geslacht man / vrouw * Geslacht man / vrouw * 

Voornaam  Voornaam  

Voorletters  Voorletters  

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel  

Achternaam  Achternaam  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Relatie tot het kind  Relatie tot het kind  

Ouderlijk gezag ja / nee * Ouderlijk gezag ja / nee * 

Beroep  Beroep  

Godsdienst  Godsdienst  

Burgerlijke staat  Burgerlijke staat  

E-mail privé  E-mail privé  

Telefoon privé  Telefoon privé  

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

Mobiel  Mobiel  

Telefoon werk  Telefoon werk  

z.o.z. 
 

 



 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
Vervolg gegevens ouder/verzorger 1 Vervolg gegevens ouder/verzorger 2 

Adres  Adres  

Postcode en plaats  Postcode en plaats  

Geboorteplaats  Geboorteplaats  

Geboorteland  Geboorteland  

Nationaliteit  Nationaliteit  

Opleiding  Opleiding  

Diploma ja / nee * Diploma ja / nee * 

Aantal jaren   Aantal jaren  

Naam school  Naam school  

Plaats  Plaats  

Land  Land  
 

De ouders/verzorgers verklaren: 

respect te zullen opbrengen voor de (levensbeschouwelijke, oecumenische) identiteit 
van de school. 

ja / nee * 

hun kind niet te zullen beletten positief deel te nemen aan activiteiten die gelinkt zijn 
aan de (levensbeschouwelijke, oecumenische) identiteit van de school. 

ja / nee * 

dat er geen voor de school relevante onderzoeksgegevens over hun kind beschikbaar zijn 
en de school worden onthouden. 

ja / nee * 

dat, indien aanwezig, de volgende onderzoeksgegevens beschikbaar worden gesteld aan 
de school:  

- Psychologisch rapport 
 - Rapport kinderarts 
 - Rapport logopedie 
 - Capaciteitenonderzoek  
 - Anders, nl. _____________________________________ 

 

ja / nee * 

 

De leerling is aangemeld bij een andere school of aangemeld geweest. ja / nee * 
 

Privacy 

Heeft u bezwaar tegen verstrekking van uw e-mailadres? ja / nee * 

Heeft u bezwaar tegen het verschijnen van digitale foto’s van uw kind op de website, 
Facebook of Twitter van school? 

ja / nee * 

Heeft u bezwaar tegen het maken van filmopnames in de klas (voor intern gebruik, bijv. 
als middel ter observatie)? 

ja / nee * 

 

Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2 

 
 
 
 
 

 
 

 

Datum: 

 

 

 


