
  

 

 
 

 
 

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 in een 
geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 
 

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

naam en achternaam invullen 

 

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

 

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

 
 

Gegevens van de nieuwe leerling 
 

Persoonsgegevens Adresgegevens 

BSN nummer 1) 
  Woonland  

Roepnaam   Postcode  

Voorna(a)m(en)1 

 

2 

  Straatnaam  

  Huisnummer  Toev.  

3   Plaatsnaam  

Voorvoegsel(s)   Gemeente  

Achternaam 
 

 Adres geheim 

/onbekend 

 

O Ja  O Nee 

Geslacht 
 

O M  O V 
  

 

Geboortedatum 
  Plaats v.h. kind in 

het gezin: 

1e / 2e / 3e / 4e  kind 

 
1. Wilt u een kopie van het formulier Kennisgeving burgerservicenummer van uw kind bijvoegen? 

Of de ID kaart of het Paspoort laten zien op school ter controle? Een kopie is niet nodig (i.v.m. AVG) 
 

Bereikbaarheid 

Telefoonnummer thuis: ……………………………………. 

 

Mobiel nummer van moeder ……………………………………. 

 

Mobiel nummer van vader: ……………………………………. 

 

Extra nummer: ……………………………………. van ……………………………………. 

 

Extra nummer: ……………………………………. van ……………………………………. 

 

e/mail adres thuis …………………………………………………………………………………… 
 
 



  

 
Geboortegegevens leerling: 

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

   In Nederland sinds  

 

Gezinssituatie 

Eén-ouder-gezin* O Ja  O Nee  
Godsdienst     

Thuistaal     

Woont in tehuis/pleeggezin O Ja  O Nee 
 
 

 
 

 

Voorschoolse periode 0 – 4 jaar: 

 

Naam voorschool: ………………………………… 

 

Type school:  0 kinderdagverblijf 

                   0 peuterspeelzaal   

     

 0 anders, nl…………………………… 

  

Medische informatie  

Zorgverzekeraar 
 

 

Polisnummer 
 

 

 

WA verzekering* 

 

O Ja  O Nee 

 

Naam Huisarts* 

 

 

 

Telefoon arts* 

 

 
 
Heeft u, qua ontwikkeling van uw kind,  bijzondere dingen te melden  die voor school relevant zijn?  
 

0 Ja      0 Nee 
 
Zo ja, welke: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

 
 



  

 
Persoonsgegevens verzorger 1 

Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  Toev.  

Relatie leerling           Plaatsnaam    

   Gemeente    

 

Geboortedatum   Opleiding  

Geboorteland   Beroep  

Nationaliteit   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

Burg. Staat   Godsdienst  

 
Hoogst genoten opleiding 

Categorie 1 Basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs of onderwijs aan zeer moeilijke 
kinderen 

 Categorie 2 LBO / VBO / Praktijkonderwijs of VMBO basisberoepsgerichte of VMBO  
   kaderberoepsgerichte leerweg 
 Categorie 3 Overig Voortgezet Onderwijs en hoger 
 

      
Persoonsgegevens verzorger 2 

Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  Toev.  

Relatie leerling           Plaatsnaam    

   Gemeente  

 

Geboortedatum   Opleiding  

Geboorteland   Beroep  

Nationaliteit   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

Burg. Staat   Godsdienst  

 
Overige gegevens leerling: 

Heeft het kind een vorige 

basisschool bezocht? 
0 ja   0 nee 

Zo ja: naam school 

 

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

 

         Adres school    

 

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

 

  

  

  

  

 



  

 
Toestemming  

Ondergetekenden geven hierbij toestemming aan: 

 de directie om de in dit formulier verstrekte gegevens op te nemen in 

het Leerling Administratie en volgsysteem. 

 de directie en leerkracht(en) om de in dit formulier verstrekte 

leerlinggegevens te gebruiken voor uitwisseling met educatieve software 

via Basispoort. 

 de leerkracht(en) om naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum 

op te nemen in een leerlinglijst op groepsniveau en deze uit te delen 

tijdens de informatieavond aan andere ouders/verzorgers van de groep. 

 de leerkracht(en) om eventuele (digitale) dossier(s) van hun kind in te 

zien. 

O Ja  O Nee 

 

O Ja  O Nee 

 

 

O Ja  O Nee 

 

 

O Ja  O Nee 

 de leerkracht(en) om foto of video opnamen te maken van 

klassensituaties ten behoeve van onderwijskundige doelen 

 

 de directie en leerkracht(en) om het verstrekte mailadres te gebruiken 

voor de schoolapp en nieuwsbrieven. 

 

 de leerkracht om de leerlingen met andere ouders te laten meerijden  

O Ja  O Nee 

 

 

0 Ja   0 Nee 

 

 

0 Ja   0 Nee 

 

 de leerkracht(en) om foto’s van hun kind op de schoolwebsite te 

plaatsen (geen individuele foto’s). 

O Ja  O Nee 

 

 

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 opleidingsgegevens van de verzorger(s) mogen worden gecontroleerd; 

 de school relevante informatie, die betrekking heeft op de leerling, mag inzien. 

 

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. 

 

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

 

Datum 

 

Plaats 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Datum 

 

Plaats 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 


