
  

 
 

 

Inschrijfformulier nieuwe leerling  

 
 

 
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind.  
De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze 
administratie daarmee worden vergeleken middels een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 
 

Bij inschrijving van de leerling geldt het volgende: 
De school is wettelijk verplicht om de identiteit van uw kind vast te stellen. Om dit te kunnen doen vragen wij u 
daarom om als de ouders/verzorgers van het kind bij het inschrijfformulier een kopie van een van overheidswege 
verstrekt document (brief belastingdienst en/of gemeente, geboortebewijs, afschrift persoonslijst zoals bij geboorte 
verstrekt of het uitschrijvingsbewijs van de andere school als uw kind van school wisselt) te overleggen waarop de 
naam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer (BSN) van uw kind staan.  
 
U kunt er ook voor kiezen om een afspraak maken op school om het ID-bewijs van uw kind te laten zien, zodat wij de 
identiteit van uw kind kunnen vaststellen. Het bijvoegen van een document met deze gegevens is dan niet nodig. 
Wanneer een persoonsgebonden nummer niet kan worden overlegd dient u dit direct te melden bij de aanmelding 
zodat de school, uiterlijk 2 weken na toelating, een BSN en/of onderwijsnummer kan aanvragen. 
 

 

Als er reeds een broer(s) of zus(sen) van de leerling op onze school zit,   
graag de roepnaam en achternaam invullen 

Roepnaam    Roepnaam   

Achternaam   Achternaam  

Geb datum   Geb datum  

Broertjes/zusjes mogelijk in de toekomst op onze school 

Roepnaam    Roepnaam   

Achternaam   Achternaam  

Geb datum   Geb datum  

 

Gegevens van de nieuwe leerling 

Persoonsgegevens  Adresgegevens 
BSN nummer   Woonland  

Roepnaam   Postcode  

Voornaam 1   Straatnaam  

Voornaam 2   Huisnummer  

Voornaam 3   Toevoeging  

Voorvoegsel(s)   Plaatsnaam  

Achternaam   Gemeente  

Geslacht O Man O Vrouw  Adres geheim O Ja  O Nee 

Geboortedatum   Adres onbekend O Ja  O Nee 

   Plaats v.h. kind in het gezin: 1e / 2e / 3e / 4e   

 

Bereikbaarheid 

Telefoonnummers 

thuis   Extra  

moeder   Extra  

vader   Extra  

Bereikbaarheid: emailadressen 

Thuis  

Moeder  

Vader  

 

Geboortegegevens leerling 

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

   In Nederland sinds  

 



  

 

Gezinssituatie 

Eén-ouder-gezin O Ja  O Nee  Thuistaal  

Godsdienst   Woont in 
tehuis/pleeggezin 

O Ja  O Nee 

 

Voorschoolse periode 0 – 4 jaar 

Naam voorschool:  

Type school 0 kinderdagverblijf 0 peuterspeelzaal   

 0 anders, namelijk 

 

Medische informatie 

Zorgverzekeraar   Naam huisarts  

Polisnummer   Telefoon arts  

WA verzekering O Ja  O Nee    
Heeft u, qua ontwikkeling, medicijngebruik, allergieën of diëten van uw kind, bijzondere dingen te melden, die 
voor school relevant zijn in verband met de begeleiding van uw kind op school en het geven van onderwijs?  
Zo ja, geef dat hieronder aan. 

 
 
 
 
 
 

 

Persoonsgegevens verzorger 1 

Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  

Relatie leerling           Toevoeging  

Geboortedatum   Plaatsnaam  

Geboorteland   Gemeente  

Nationaliteit   Opleiding  

Burg. Staat   Beroep  

Godsdienst   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

Hoogst genoten opleiding 
O Categorie 1-Basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs of onderwijs aan zeer moeilijke kinderen  

Vul ook de ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht in. 

O Categorie 2 - LBO / VBO / Praktijkonderwijs of VMBO basisberoepsgerichte of VMBO kaderberoepsgerichte leerweg  

Vul ook de ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht in. 

O Categorie 3 - VMBO -TL/MAVO of meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren havo, vwo en hoger 

Heeft u de opleiding gevolgd buiten Nederland - u ontvangt van de school nog een apart formulier  
 

Persoonsgegevens verzorger 2 

Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  

Relatie leerling           Toevoeging  

Geboortedatum   Plaatsnaam  

Geboorteland   Gemeente  

Nationaliteit   Opleiding  

Burg. Staat   Beroep  

Godsdienst   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

Hoogst genoten opleiding 
O Categorie 1-Basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs of onderwijs aan zeer moeilijke kinderen  

Vul ook de ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht in. 

O Categorie 2 - LBO / VBO / Praktijkonderwijs of VMBO basisberoepsgerichte of VMBO kaderberoepsgerichte leerweg  

Vul ook de ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht in. 

O Categorie 3 - VMBO -TL/MAVO of meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren havo, vwo en hoger 

Heeft u de opleiding gevolgd buiten Nederland ? - U ontvangt van de school nog een apart formulier  



  

 
 

Overige gegevens leerling 

Heeft het kind een vorige basisschool bezocht? 0 ja   0 nee 

Naam school  

Plaats     

Telefoonnummer  
Wanneer een leerling tussentijds overstapt naar een andere basisschool is de inschrijving pas definitief nadat de  
leerling door de vorige school is uitgeschreven bij het Basisregister Onderwijs (BRON). 

 

Toestemming 

Ondergetekenden geven hierbij toestemming aan de leerkracht om de 
leerlingen met andere ouders te laten meerijden naar excursies ed. 

0 Ja   0 Nee 

Vul ook het informatie- en toestemmingsformulier voor leerlingen in. 

 

Verklaring 

Ondergetekenden verklaren dat: 
 dit formulier naar waarheid is ingevuld; 
 zij het christelijke karakter van de school respecteren; 
 hun kind niet staat ingeschreven bij meerdere scholen; 

 

Ondertekening 

Als sprake is van eenhoofdig gezag dan moet dit formulier ondertekend worden door de ouder met het 
ouderlijk gezag. Als sprake is van gezamenlijk gezag dan kan dit formulier ondertekend worden door 
beide ouders/verzorgers, of door één van de ouders/verzorgers, mits de andere ouder hiertegen geen 
bezwaar heeft. 

Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd 1  Ouder 2 / Verzorger 2 / Voogd 2 
Datum   Datum  

Plaats   Plaats  

 
Handtekening 
 

   
Handtekening 
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