
 
 
 
 

Inschrijfformulier                                                                                                                                                                                
Achternaam    
Roepnaam    
Voornamen    
BSN-nummer                                                          Kopie document bijvoegen!   
Geslacht    
Geboortedatum    
Adres    
Postcode    
Woonplaats    
Land    
Telefoon   Geheim Ja/Nee³ 
Nationaliteit    
Geboorteplaats    
Geboorteland    
Kerkelijke gezindte    
Eerste schooldag    
In Nederland sinds    
Onderwijs sinds    
Komt in groep    
Komt van school (naam school, uit groep) 

 
Brinnr.²  

Peuterspeelzaal/ 
Kinderdagverblijf 

Naam:  
Mogen wij contact met hen opnemen?  

 
Ja/Nee 

 

Broertjes/zusjes? Naam + geboortedatum:  
 
Naam + geboortedatum:  
 
Naam + geboortedatum:  
 

  

Naam verzorger 1 
(moeder incl. 
meisjesnaam) 

 Naam verzorger 2  

Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 

Relatie tot kind   Relatie tot kind  
Geboortedatum  Geboortedatum  
Geboorteland  Geboorteland  
Nationaliteit  Nationaliteit  
Adres¹  Adres¹  
Postcode¹  Postcode¹  
Woonplaats¹  Woonplaats¹  
Land¹  Land¹  
Telefoonnummer  Telefoonnummer  
Burgerlijke staat  Burgerlijke staat  
Gescheiden? Sinds?                                                     (datum)   
Wie heeft gezag? Beiden/vader/moeder³ Wie heeft gezag? Beiden/vader/moeder³ 
Omgangsregeling ..… dagen Omgangsregeling: …… dagen 
Eenoudergezin? Ja/Nee³ Eenoudergezin? Ja/Nee³ 
Aansprakelijk Ja/Nee³ Aansprakelijk Ja/Nee³ 
WA-verzekering Ja/Nee³ WA-verzekering Ja/Nee³ 



 
Vervolg verzorger 1  Vervolg verzorger 2  
Hoogst behaalde 
diploma 

VMBO basis/VMBO kader/VMBO-T/ 
HAVO/VWO/MBO/HBO/WO³ 
Anders:  

Hoogst behaalde 
diploma 

VMBO basis/VMBO kader/VMBO-
T/ HAVO/VWO/MBO/HBO/WO³ 
Anders: 

Diploma niet behaald? 
- Hoogst genoten 

onderwijs 
- Aantal gevolgde 

schooljaren 

 Diploma niet behaald? 
- Hoogst genoten 

onderwijs 
- Aantal gevolgde 

schooljaren 

 

Beroep 
 

 Beroep  

Kerkelijke gezindte  Kerkelijke gezindte  
Mobiel  Mobiel  
Telefoon werk  Telefoon werk  
E-mail  E-mail  
Vluchtelingenstatus³ Ja/Nee 
¹ alleen invullen indien afwijkend van adres leerling                        
² indien bekend 
³ doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
Overige gegevens 
Wie is uw huisarts?  
Heeft uw kind begeleiding van een deskundige of 
specialist?   
     
   

Zo ja welke? 
 
Vanaf welke leeftijd? 

Heeft uw kind onderzoek(en) ondergaan met 
betrekking zijn of haar ontwikkeling?  
     
   

Zo ja, welke? 

 
Opmerkingen:……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gedurende de schoolperiode worden bij verschillende activiteiten foto’s van uw kind gemaakt. Door ondertekening verklaart u geen 
bezwaar te hebben tegen publicatie daarvan in de onderdelen van Social Schools, zoals: afgeschermde groepsnieuws, openbare website, 
nieuwsbrief e.d.,, tenzij u dat schriftelijk kenbaar maakt. Drie weken na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt dat in acht genomen. 
 
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind 

betrekking heeft. 
2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van 

anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 
 
Naam van ouder/verzorger/voogd (1) * Naam van ouder/verzorger/voogd (2) * 
Datum: Datum: 
Handtekening: 
 

Handtekening: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 


	Overige gegevens

