___________________________________________________________________________________________

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen
Inschrijving is pas definitief wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het (voorlopig) inschrijfformulier zijn ingevuld.
- zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben ondertekend.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien:
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen.
- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht.
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan.

1. Gegevens van het kind
Achternaam:

Roepnaam:

Voornamen voluit:

Geslacht: m / v

Adres:

Geboortedatum:

Postcode:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Geboorteland:

Gemeente:

Nationaliteit:

Telefoon thuis:

Vluchtelingenstatus: ja / neen

Mobiele telefoon thuis:

Godsdienst:

Sofi-nummer (Burgerservicenummer) van het kind:
( Belangrijk: kopie van origineel bericht Belastingdienst
of kopie id. bijvoegen)

Naam huisarts:

Telefoon huisarts:

Naam tandarts:

Telefoon tandarts:

2. Gegevens peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf
Bezocht het kind een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf?

ja / neen

Zo ja, naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
Adres:

telefoon:

3. Gegevens andere (basis)school of instelling (indien kind van andere basisschool komt)
Naam (basis)school / instelling
Brinnummer:
Adres
Plaats

telefoon:

Groep ….
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4. Gegevens van de ouders / verzorgers
Verzorger 1
M/V

Verzorger 2

Naam:

Naam:

Voorletters:

Voorletters:

Geboorteland

Geboorteland

Geb. datum

Geb. datum

Nationaliteit

Nationaliteit

Godsdienst:

Godsdienst:

Beroep:

Beroep:

Telefoon op het werk:

Telefoon op het werk:

E-mailadres:

E-mailadres:

Relatie tot kind : vader / moeder / …….

Relatie tot kind: vader / moeder /…….

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft
gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft
afgerond.
 1.
(Speciaal)Basisonderwijs/lageronderwijs (v)so-zmlk
 2. Praktijkonderwijs/LWOO. Vmbo
basis- of kaderberoeps- gerichte
leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische
school, lagere technische school,
lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoudonderwijs
etc.
Niet meer dan 2 afgeronde
klassen/leerjaren mavo, vmbo,
gemengde leerweg, vmbo,
theoretische leerweg, havo, vwo.
 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, hbo, woopleiding.
- MBO, HBO, WO-opleiding

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft
gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft
afgerond.
 1.
(Speciaal)Basisonderwijs/lageronderwijs (v)so-zmlk
 2. Praktijkonderwijs/LWOO. Vmbo
basis- of kaderberoeps- gerichte
leerweg (verouderde benamingen
komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische
school, lagere technische school,
lager economisch en administratief
onderwijs, lager huishoudonderwijs
etc.
Niet meer dan 2 afgeronde
klassen/leerjaren mavo, vmbo,
gemengde leerweg, vmbo,
theoretische leerweg, havo, vwo.
 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, hbo, woopleiding.
- MBO, HBO, WO-opleiding

De school kan het informatiecentrum onderwijs (Iso)
bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een
categorie. Het Iso is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 17.00 uur via tel. nm. 079-3232333

De school kan het informatiecentrum onderwijs (Iso)
bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een
categorie. Het Iso is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 17.00 uur via tel. nm. 079-3232333

Hoogst gevolgde opleiding:

Hoogst gevolgde opleiding:

…………………………………

…………………………………

M/V
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Indien afwijkend van gegevens bij 1.:
Adres

Adres

Woonplaats

Woonplaats

Telefoon

Telefoon

5. Algemene gegevens
Is er sprake van een éénoudergezin?
Gezinssamenstelling: vader / moeder

ja / neen
…………... - ………….. - …………… - ……………

Wie te waarschuwen bij afwezigheid ouders:
Dhr / Mevr. :
Telefoonnummer:

Relatie tot het kind:

Ouders / verzorgers wensen onderwijs in de allochtoon levende taal, indien gemeentelijk geregeld
(vanaf groep 5 en buiten schooltijd geregeld)
ja / neen

6. Medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens: (volgens visie van ouder(s) / verzorger(s))
horen: ja / neen
spreken: ja / neen
Heeft het kind problemen met
zien: ja / neen
bewegen: ja / neen
Gebruikt het kind medicijnen?
ja /
Zo ja, waarvoor?
neen
Is er sprake van allergie?
ja /
Zo ja, waarvoor?
neen
Heeft het kind andere verzorgers gehad? ja /
Zo ja, Wie?
neen
Slapeloosheid / scheidingsangst / heimwee/
Heeft het kind last van emotionele problemen?
………………………………………………..……
Heeft het kind leerproblemen?
ja /
Zo ja, welke?
neen
Is er sprake van gedragsproblemen thuis/op
school?
ja /
Te weten:
neen
Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse
taal?
ja / neen
Is uw kind in contact geweest met een van de volgende instanties?








Adhesie (de RIAGG)
Gespecialiseerde
Gezinsverzorging
Sociaal Pedagogische
Dienst / Praktische
Pedagogische
Gezinsbegeleiding
Logopedie
Drienerwoold
Collegiale consulent









Consultatieteam
Vroegsignalering
Audiologisch centrum
Spraak-taalteam
Integrale vroeghulp
Orthopedagoge
Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Fysiotherapie










Peuterspeelzaal
Raad voor de
Kinderbescherming
Maatschappelijk werk
Artsen
Jeugdgezondheidszorg
Psycholoog
Medisch Kinder-Dagverblijf
………………………

Medicijngebruik kind
Toelichting:
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7. Verklaring
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat:


Voornoemd kind niet ingeschreven staat bij een andere school op de datum van de
eerste schooldag.
De gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
De schoolgids is ontvangen.
Zij de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven /
respecteren.
Zij op de hoogte zijn van de afspraken zoals die in de schoolgids vermeld staan.
De gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn.
Zij akkoord gaan met het afnemen van testen en/of onderzoek bij hun kind, door de
schoolbegeleidingsdienst t.b.v. de schoolontwikkeling.
Zij akkoord gaan met het bespreken van hun kind in de interne leerlingbesprekingen op
school.
Zij akkoord gaan met eventuele plaatsing van foto’s die tijdens schoolactiviteiten
genomen zijn, op de website van de school.
Zij 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
Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing.











Ouders / verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om
contact op te nemen met de onder punt 2, 3,4 en 6 vermelde 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 bij zijn / haar ontwikkeling.
De ouders geven hierbij 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.
Plaats / Datum:

, ……-……-…..

Naam…………………………………

Naam……………………………….

Handtekening…………………………
(de vader / verzorger)

Handtekening……………………………
(de moeder / verzorgster)

Deze inschrijving wordt definitief wanneer de directie van de school heeft ondertekend.
Datum:………………………………

8. Schoolgegevens (in te vullen door de school)
Brinnummer

……………………………… (directie)

07KG

e

Datum 1 schooldag / inschrijving
Geplaatst in groep
Heeft de directie het inschrijfformulier getekend?
Is aan de ouders een bevestiging van definitieve
inschrijving verstuurd?
Ingevoerd in Esis?
Leerlingenkaarten afgedrukt?
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