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Inschrijfformulier nieuwe leerling   

 

Roepnaam en achternaam nieuwe leerling : …………………….………………………………………………  

Heeft de leerling broertjes of zusjes,  graag de naam,  achternaam en eventueel de school invullen. 

Roepnaam broer / zus*  ..…………………………...  Achternaam ……………………………… 

 School/ kinderopvang:…………………. 

Geb.datum:………………….. 

 

Roepnaam broer / zus*   ..…………………………...  Achternaam ……………………………... Geb. datum:…………………. 

 School/ kinderopvang:………………….  

Roepnaam broer / zus*     …………………………….  

 

Achternaam …………………………….. 

School/ kinderopvang:…………………. 

Geb. datum:………………… 

 

Gegevens van de nieuwe leerling   

Persoonsgegevens  Adresgegevens  

BSN¹    ………………………………………....  Land    …………………... ………………….............  

Roepnaam  …………………………………………  Postcode  ………………………………………………  

Voornamen  …………………………………………  Straatnaam  ………………………………………………  

    …………………………………………  Huisnummer  ………………………………………………  

    …………………………………………  Toevoeging   ………..……………………………………..  

Voorvoegsel(s) 

 …………………………………………  

Plaatsnaam   ………………………………………………  

Achternaam  ………………………………………… Adres geheim / onbekend         ja / nee* 

Geslacht   M / V*  

Geboortedatum …………-…………-…………… 

Geboorteland………………………………………  

In Nederland sinds ……………………………….           

 

Geboorteplaats…………………………………………………. 

Nationaliteit ^…………………………………………………….. 

(let op datum 1e dag in Nederland op het  verblijfsdocument indien 

van toepassing) 

1) Bij inschrijving van de leerling geldt het volgende (Wet op het primair onderwijs, artikel 40b):  
• De ouders/verzorgers overleggen (een kopie van) een van overheidswege verstrekt document. (paspoort, identiteitskaart, 

zorgpas, brief belastingdienst en/of gemeente waarop de naam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het 

persoonsgebonden nummer (BSN) van de leerling staan;)   
• Wanneer een persoonsgebonden nummer niet kan worden overlegd dient u dit direct te melden op de school waar u  uw kind 

aanmeldt zodat de school, uiterlijk 2 weken na toelating, een BSN en/of onderwijsnummer kan aanvragen.  
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Telefonische bereikbaarheid van de ouders/verzorgers  

Tel.nr.  ……………………………………………                      Van……………………….. Opm…………………………………  

Tel.nr. ……………………………………………. Van ………………………. Opm………………………………… 

Evt. extra tel.nr   …………………………………  Van ………….……..…….. Opm………………………………… 

Evt. extra tel.nr.   …………………………………  Van …………….……..…...Opm………………………………… 

Evt. extra tel.nr.   …………………………………  Van …………….……..…...Opm………………………………… 

  

Gezinssituatie            Voorschoolse periode 0-4 jaar  

Eén-ouder-gezin     ja / nee*      Naam voorschool   ……………………………………  

Godsdienst^                               ..............................................  Type voorschool    0 Kinderdagverblijf  

Woont in tehuis/pleeggezin  ja / nee*              0 Peuterspeelzaal  

                    0 Anders, nl. …………………….  

Medische gegevens leerling  

Opmerkingen m.b.t. gezondheid, medicijngebruik en/of allergieën  

……………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… 

Huisarts  ………………………………………………………… 

Tel. Huisarts  ………………………………………..……... 

 

 Persoonsgegevens verzorger 1  

 Persoonsgegevens:      Adresgegevens:  (alleen invullen indien dit afwijkt van adres leerling)  

Voornaam  …………………………………………  Land    ………………………………………………  

Voorletters  …………………………………………  Postcode  ………………………………………………  

Voorvoegsel(s)  …………………………………………  Straatnaam  ………………………………………………  

Achternaam  …………………………………………  Huisnummer  ……………toevoeging…………………….  

Relatie leerling  …………………………………………  Plaatsnaam  ………………………………………………  

E-mail adres      …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wettelijke vertegenwoordiger: ja/ nee 

 

 Overige gegevens verzorger 1: 

Geboorteland    ……………………………..   Burgerlijke staat ^     ..……………………………………..  

Nationaliteit^    ……………………………..                 Geboorte datum      ..…………………………………….. 

Beroep^                       ……………………………………… 

Vluchtelingenstatus  ja / nee*  

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

^invulling is wenselijk maar niet verplicht 
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Persoonsgegevens  verzorger 2  

Persoonsgegevens:          Adresgegevens:  

              (alleen invullen indien dit afwijkt van adres leerling)   

Voornaam  …………………………………………  Land    ………………………………………………  

Voorletters  …………………………………………  Postcode  ………………………………………………  

Voorvoegsel(s)  …………………………………………  Straatnaam  ………………………………………………  

Achternaam  …………………………………………  Huisnummer  ………………toevoeging………………….  

Relatie leerling  …………………………………………  Plaatsnaam  ………………………………………………  

E-mailadres   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wettelijke vertegenwoordiger: ja/ nee 

 

 Overige gegevens verzorger 2: 

Geboorteland    ……………………………..   Burgerlijke staat ^     ..……………………………………..  

Nationaliteit    ……………………………..                 Geboorte datum      ..…………………………………….. 

Beroep^                       ……………………………………… 

Vluchtelingenstatus  ja / nee*  

 

 Overige gegevens: 

Verwachting van benodigde ondersteuning op school:………………………………………………………………………………… 

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

Is uw kind ooit door een instantie onderzocht?            JA / NEE* 

Er is onderzoek gedaan naar: ……………………………………………………………………………………………………….   

 

 

Herkomst (alleen in te vullen indien de leerling overstapt van een andere basisschool)  

  

Naam vorige basisschool …………………………………………………… Groep :…….................................................... 

Plaats                                   .…………………………………………………. .Telefoon:……………………………………. 

Gewenste startdatum op school:………………………………… 

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).  

  

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

^invulling is wenselijk maar niet verplicht 
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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;  
- de school relevante informatie van derden, die betrekking heeft op de leerling, mag inzien; 
- zij kennis hebben genomen van het toelatingsbeleid van de school; 

 
 

Ondertekening            
Dit inschrijfformulier dient te worden ondertekend door beide ouders.   
  
Wanneer ouders gescheiden zijn en beide ouders gezamenlijke gezagsuitoefening hebben, ondertekenen beide ouders het inschrijfformulier. Er 

wordt dan tevens een afschrift van de omgangsregeling overlegd. De volgende uitzonderingen gelden:  
• Zijn de ouders ongehuwd en niet geregistreerd als partner dan staat het kind onder gezag van alleen de moeder (BW art. 1:253b, lid 1 tot en 

met 3). De moeder ondertekent het inschrijfformulier. Als de ouders alsnog te samen een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan, 

ontstaat gezamenlijk gezag (BW art. 1:251, lid 1, en art. 1:253aa, lid 1). De vader dient het inschrijfformulier dan alsnog te ondertekenen.   
• Indien één van beide ouders van het ouderlijk gezag is ontheven of daaruit is ontzet, bestaat er geen gezamenlijke  gezagsuitoefening. De 

andere ouder tekent dan alleen het inschrijfformulier.  
• Deze inschrijving is pas definitief na schriftelijke bevestiging (e-mail) door de school.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd 1*          Ouder 2 / Verzorger 2 / Voogd 2*                 

  

Datum  

  

Plaats  

  

Handtekening  

  

  

Datum  

  

Plaats  

  

Handtekening  

  

   


