
             

 
О ingevoerd Esis 

О handtekening beide ouders/verzorgers 

О ouderverklaring leerlinggewicht 

 

 

 

Inschrijfformulier 
 

Gegevens: school 
Ingeschreven door: 

Tolk: 

 Schooljaar:  

Inschrijfdatum:  Plaatsingsdatum:  
Groep:  Leerkracht:  

 

Gegevens: kind 
Achternaam:  Burgerservicenummer:  

Roepnaam:  Nationaliteit:   
Voornamen:  Geboorteplaats:  
Geslacht:  Geboorteland:   
Geboortedatum:  Telefoon thuis:  
Adres:  Mobielnr. moeder:  
Postcode:  Mobielnr. Vader:  
Plaats:  Extra noodnr:  
  Ooievaarspas:  Ja/Nee  

 

Gegevens:medisch 
Naam huisarts:  Telnr.:  

Naam tandarts:  Telnr.:  
Naam ziektekostenverzekering:  Nummer:  
Medicijngebruik: Ja/Nee :  Allergieën: Ja/Nee   

 

Gegevens: achtergrond 
In Nederland sinds:  Neveninstromer:ja/nee   

Thuistaal:    

 

Gegevens: externe contacten 
Naam:  Contactgegevens: 

 

Naam:  Contactgegevens: 

 

 

Gegevens: vorige school 
Van school:  Groep:  
Adres:  Telnr.:  
Postcode:  Plaats:  
Brinnr.:    
Schoolloopbaan:    
Voorschool/KDV/PSZ:  Aantal mnd:  



 

 

 

Gegevens: ouders 

Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2  
Voorletter(s):    
Achternaam:    
Adres*:    
Plaats*:    
Land*:    
Telefoon thuis*:    
Telefoon mobiel*:    
Telefoon werk*:    
Extra Nood telnr.:    
e-mailadres:    
Geboortedatum:    
Geboorteland:    
Nationaliteit:    
Beroep:    
Werkzaam bij:    
Gezindte:    
Relatie tot het kind:    
Burgerlijke stand:    
Eenoudergezin: Ja/nee   

    

 

 

 

 

 

Gegevens:Gezin 

Broertjes/zusjes  Geboortedatum  

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bijlage: ouderverklaring opleiding ouder(s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouderverklaring: 

Heeft uw kind de laatste 6 maanden ingeschreven gestaan op een andere school in 

Nederland? 

О ja Welke school?…………………………………………..Groep:………. 

        Adres:…………………………………………………………………….Brinnr.:………… 

 

О nee, dit betreft een eerste inschrijving. 

 

 

Verklaringen: 

 Ik verklaar dat mijn zoon/dochter niet op een andere school staat ingeschreven. 

 Ik verklaar alle voor de school relevante informatie over mijn kind(eren) aan de directie 

bij het intakegesprek vermeld te hebben. 

 Ik geef toestemming dat mijn kind extra hulp krijgt met handelingsplannen indien dit 

nodig mocht zijn. 

 Ik geef toestemming dat de zorgcoördinator mijn kind mag opzoeken in het 

elektronisch leerdossier (ELD). 

 Ik stem in met de anti-discriminatiecode en algemene regels van de school, zoals 

vermeld in de schoolgids.   

 Ik ben op de hoogte van de schoolregels. (Zie schoolgids). 

 De nieuwsbrieven worden gelezen. 

 Door middel van deze aanmelding stemt ondergetekende in met: 

- het inwinnen van inlichtingen bij de vorige school. 

- het schoolplan van de school (alle vakken worden gevolgd). 

- het maken van foto’s en/of video-opnames van het kind en het gebruik van 

  foto’s op de website waarop mijn kind zichtbaar is. 

- behandeling door de EHBO-afdeling van het ziekenhuis/Jeugdgezondheidscentrum  

  bij eventuele verwondingen. 

- mijn kind doet mee met het schoolzwemmen. 

- mijn kind gaat mee op schoolreisjes. 

- mijn kind viert feesten mee  

- ik bezoek als ouder rapportavonden. 

 Het is ondergetekende bekend dat gekozen leden van de MR hun taken dienen te 

vervullen. 

 Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van 

leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

 Er wordt een afspraak gemaakt voor een kindgesprek voor de inplaatsingsdatum.  

 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. 

 Voor de professionalisering van de leerkracht wordt er op school gefilmd.  

Dit wordt intern gebruikt. 

 

Ik verklaar dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld. 

 

Datum                                                                Handtekening ouder / verzorger 1 

 

…………………………………                            …………………………………… 

 

 

Datum                                                                Handtekening ouder / verzorger 2 

 

…………………………………                            …………………………………… 

 



  

  

  

   

   

 


