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Inschrijfformulier
Gegevens leerling
Achternaam

Nationaliteit

Voorvoegsels

Telefoon

Roepnaam

Huisarts

Voornamen

Kerkelijke gezindte

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Adres

Postcode

Burgerservicenummer (9 cijfers)

Gegevens ouders/verzorgers
Ouder 1

Ouder 2

Naam

Naam

Voorletters

Voorletters

Adres

Adres

(indien anders dan kind)

(indien anders dan kind)

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Geboorteland

Geboorteland

Kerkelijke gezindte

Kerkelijke gezindte

Hoogste opleiding

Hoogste opleiding

Beroep

Beroep

Telefoonnummer werk

Telefoonnummer werk

Mobiel nummer

Mobiel nummer

Relatie tot kind*

Relatie tot kind*

*vader/moeder of verzorger

*vader/moeder of verzorger

Burgerlijke stand: gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend / gescheiden
Eén oudergezin: ja / nee
E-mailadres voor info vanuit school
Bijzonderheden (allergische reacties, specialistische hulp, andere bijzonderheden)

Gegevens opleiding ouder / verzorger 1*
Opleiding gevolgd in Nederland*

Opleiding gevolgd in het buitenland*

- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere mogelijkheden.
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u dit hieronder aankruisen.
- Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.

S.v.p. de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
	- speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
	- a
 mbachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo, lhno,
lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals: vbo-administratie, leerbewerking, verkooptechniek,
bouwtechniek, landbouw, etc.)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
	- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
- mbo, hbo, wo-opleiding
Anders nl

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger (1)*
Handtekening

Datum

Gegevens opleiding ouder / verzorger 2*
Opleiding gevolgd in Nederland*

Opleiding gevolgd in het buitenland*

- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere mogelijkheden.
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u dit hieronder aankruisen.
- Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.

S.v.p. de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
	- speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
	- a
 mbachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo, lhno,
lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals: vbo-administratie, leerbewerking, verkooptechniek,
bouwtechniek, landbouw, etc.)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
	- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
- mbo, hbo, wo-opleiding
Anders nl

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger (2)*
Datum

Handtekening

Akkoord voor publicaties van foto’s en werk van kinderen op website etc.: ja / nee
Akkoord voor video-opnames voor begeleidingsdoeleinden van stagiaires/leerkrachten/kinderen: ja / nee

Hierbij verklaart (verklaren) de ouder(s) / verzorger(s) kennis te hebben genomen van de door de school
verstrekte mondelinge en schriftelijke informatie over de levensbeschouwelijke grondslag en identiteit van de
school, de onderwijskundige en pedagogische inrichting van het onderwijs op de school en de wederzijdse
verplichtingen die voortvloeien uit de ondertekening van dit inschrijfformulier, zoals privacyregels, doorgeven
informatie die voor het kind van belang is, schoolverzuim, in- en uitschrijving en bijdrage voor extra uitgaven,
die door de ouderraad en school worden geïnd.

Naar waarheid opgetekend
Datum
Handtekening ouders/verzorgers

Namens de school

Louise van der Burg, directeur

