Bij inschrijving verzoeken wij u een door de overheid verstrekt identiteitsformulier te laten zien zoals onderaan
deze pagina genoemd.

Inschrijfformulier
Primair Onderwijs
1. Gegevens van het kind
Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voornamen voluit:
Roepnaam:
Geslacht:

Geboortedatum:
M/V

BSN van het kind:

Andere naam hanteren op school dan officiële naam?

Zo ja, welke

Straatnaam / huisnummer / evt. toevoeging:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer

Geheim J/N

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit(en); 1e:

Eventueel 2e:

In Nederland sinds (als niet geboorte):

Culturele achtergrond:

Naam zorgverzekeraar:

Polisnummer:

Naam huisarts:

Telefoon huisarts:

Naam tandarts:

Telefoon tandarts:

Is er sprake van een eenoudergezin?

Ja / neen

Is er sprake van co-ouderschap?

Ja / neen

Mogen de adresgegevens gebruikt worden in de interne
adressengids van de school?

Ja / neen

Door school in te vullen:
De identiteit van het kind is gecontroleerd aan de hand van:
0 Identiteitskaart
0 Paspoort
0 uittreksel bevolkingsregister
0 ander, door de overheid verstrekt document nl.:……………………………………………………………….
Naam en paraaf medewerker school:…………………………………………………………………………….
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2. Gegevens voorschoolse periode
Bezocht het kind een voorschoolse opvang:

ja / neen

Zo ja, ingangsdatum:

Type voorschoolse opvang: peuterspeelzaal / kinderdagverblijf of beide?
Het voorschoolse verslag/overdrachtsformulier peuterspeelzaal/kinderdagverblijf wordt overlegd:
Deelgenomen aan Vroeg- of Voorschools Educatieprogramma

ja / neen

ja / neen

Naam peuterspeelzaal:
Adres:
Hoeveel dagdelen per week:

Telefoon:
……..dagdelen/week

Naam kinderdagverblijf:
Adres:

Telefoon

Hoeveel dagen/dagdelen per week: …….dagen/dagdelen/week

3. Gegevens vorige (basis)school of instelling
Naam (basis)school / instelling
Adres
Plaats

telef oon:

Groep ….
Naam groepsleerkracht:
Onderwijs sinds:

4.Algemene gegevens (i.v.m. vervolgplaatsing)
Plaats van het kind in het gezin: (oudste, jongste)
Aantal jongere broertjes/zusjes
Naam broertje/zusje:
Naam broertje/zusje:
Naam broertje/zusje:
Bij afwezigheid van de ouders wie te waarschuwen:
Dhr / Mevr. :

:…………………
… broertjes / … zusjes
geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:

Telefoonnummer :
Mobielnummer:

Relatie tot het kind:
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5. Gegevens van ouders/verzorgers
Ouder 1 / Verzorger 1

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voornaam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Geslacht: M/V

Culturele achtergrond:

Beroep:
E-mailadres:

Telefoonnummer:
Mobiel nummer:

Burgerlijke staat:
Relatie tot de leerling:

wettelijk gezag: Ja / neen

Hoogst genoten opleiding na de basisschool:

Indien een ander woonadres dan de leerling:
Adres
Postcode / woonplaats

Ouder 2 / Verzorger 2

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam:

Voorvoegsel(s):

Voornaam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Geslacht: M/V

Culturele achtergrond:

Beroep:
E-mailadres:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:

Burgerlijke staat:
Relatie tot de leerling:

wettelijk gezag: Ja / neen

(Hoogst) genoten opleiding na de basisschool:

Indien een ander woonadres dan de leerling of eerste verzorger
Adres
Postcode / woonplaats
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6. Voogd
Is er een voogdij instelling bij het gezin betrokken: ja / neen ( is uw antwoord neen, dan kunt u dit punt overslaan)
Naam instelling:
Naam voogd:
Adres:
Postcode/plaatsnaam:

E-mail:

Telefoon:

Mobiel:

Is er sprake van onder toezichtstelling? J/N

Is er sprake van uit huis plaatsing J/N

7. Medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens (volgens visie ouder(s) / verzorger(s))
Heeft het kind problemen met

Gebruikt het kind medicijnen?

horen: ja / neen
spreken: ja / neen
zien:
ja / neen
bewegen: ja / neen
is het zindelijk: ja/neen
ja / neen
Zo ja, waarvoor?

Is er sprake van een allergie of overgevoeligheid?

ja / neen

Zo ja, waarvoor?

Heeft het kind andere verzorgers gehad?

ja / neen

Zo ja, wie?

Heeft het kind last van emotionele problemen?

ja / neen
Bijv. slaapproblemen, heimwee of scheidingsangst?

Heeft het kind leerproblemen?

ja/ neen

Zo ja, welke?

Is er sprake van gedragsproblemen thuis/op school?

ja/ neen

Zo ja, welke?

Kan uw kind zich goed redden in de Nederlandse taal?
Wordt er thuis Nederlands gesproken?

ja / neen
ja/ neen

Zo ja, welke?

Is er sprake van een lichamelijke of verstandelijke beperking? ja/neen

Zo ja, welke?

Heeft uw kind inzake bovengenoemde zaken contact gehad
met een gespecialiseerde arts of zorginstelling?

ja/neen

Zo ja, welke?

Komt er in de familie dyslexie voor?

ja/neen

Zo ja, bij wie?

Eventuele bijzonderheden/aanvullende informatie:

4

8. Verklaringen
De ontvangende school wordt door ondertekening van dit inschrijfformulier gemachtigd contact
op te nemen en gegevens uit te wisselen met bovenstaande instanties.
Ouders / verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om
contact op te nemen met de onder 3 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.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Ondergetekende(n) verleent hierbij toestemming:

………………………………………………
(naam)

……………………………………………
(naam)

Algemene verklaring
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat
 de schoolgids is ontvangen / via de website kennis van genomen
 ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven /
respecteren
 de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn
(ouder 1 / verzorger / voogd)

(ouder 2 / verzorger / voogd)

…………………………………………

…………………………………………..

(datum)………………………………...

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders/ verzorgers op het inschrijfformulier zijn
ingevuld.
- zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben
ondertekend.
- de benodigde documenten zijn ingeleverd.
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.
de school niet de zorg kan bieden die het kind nodig heeft.
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U gaat als ouder/verzorger/voogd akkoord of niet akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, ten
behoeve van externe schooldoeleinden, waarop uw kind zichtbaar is. (bijvoorbeeld op een website of
op een Facebook)

Akkoord/ Niet akkoord (doorstrepen wat niet van toepassing is)
ouder 1/verzorger/voogd

Ouder 2/verzorger/voogd

……………………………

…………………………………
Datum…………………….

Bovenstaande is te allen tijde door u te herroepen. Indien van toepassing wordt u verzocht dit
schriftelijk bij de schooladministratie aan te geven.

In te vullen door de school
9. Schoolgegevens
Brin- nummer
Datum aanmelding
Datum 1e schooldag
Geplaatst in groep
Deze inschrijving wordt definitief wanneer de
directie van de school hiernaast heeft ondertekend.
Ouders ontvangen een bevestiging van de
definitieve inschrijving.
Gewicht van de leerling o.b.v. voorgaande
gegevens

Naam directeur:
…………………………………………………….

10. Indicaties en verwijzingen
Toelaatbaarheidsverklaring:

ja / neen

Ingangsdatum TLV:

Beschikkingsnummer:

Einddatum:

Bekostigingscategorie:

Code SWV:

Naam Samenwerkingsverband:
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