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GEGEVENS LEERLING  
Achternaam   : _____________________________________________________________  
Voorna(a)m(en) : __________________________________Roepnaam: _________________  
Geboortedatum : ______________________________________________Geslacht:  m  v  

Geboorteplaats : _____________________________________________________________ 
Nationaliteit  : _____________________________________________________________  
NIF nummer kind : _____________________________________________________________ 
Postcode & adres : _____________________________________________________________  
Woonplaats  : _____________________________________________________________  
Telefoon, vast   : _____________________________ Mobiel : ________________________  
 

Gezinssamenstelling  gehuwd/samenwonend  co-ouderschap  één-ouder gezin  
Aantal kinderen: (naam/geboortedatum/-jaar. S.v.p. invullen, belangrijk voor onze planning) 
1___________________________________________ 2 ______________________________ 
3____________________________________________ 4  ______________________________ 
5 ____________________________________________ 6  ______________________________ 
 

GEGEVENS EERSTE   OUDER  VERZORGER  VOOGD  
Achternaam   : _____________________________________________________________  
Voorna(a)m(en) : _________________________Roepnaam: __________________________  
Geboortedatum : ______________________________________________Geslacht:  m  v 
Adres (indien anders dan bij de leerling) _______________________________________________  
Postcode & adres : _____________________________________________________________  
Telefoon, vast   : _____________________________ Mobiel : ________________________  
E-mail adres  : _____________________________________________________________ 
NIF nummer   : _____________________________________________________________ 
 
GEGEVENS TWEEDE  OUDER  VERZORGER  VOOGD  

Achternaam   : _____________________________________________________________  
Voorna(a)m(en) : _________________________Roepnaam: __________________________  

Geboortedatum : ______________________________________________Geslacht:  m  v  
Adres (indien anders dan bij de leerling) _______________________________________________  
Postcode & adres : _____________________________________________________________  
Telefoon, vast   : _____________________________ Mobiel : ________________________  
E-mail adres  : _____________________________________________________________ 
NIF nummer   : _____________________________________________________________ 
 
 
Bij het verwerken van bovenstaande gegevens houden wij ons aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
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VERKLARING/TOESTEMMING/VERDERE GEGEVENS  
 
Hierbij verklaren ondergetekenden dat  
 

 De leerlingen in principe de hele week naar school gaan  
 De ouders de grondslag en uitgangspunten van de school respecteren 

 
Ondergetekende geeft verder automatisch toestemming  
 

 voor vervoer per auto bij door school georganiseerde activiteiten  
 voor gebruik van foto’s van hun kind voor PR-doeleinden (website, krant, schoolgids, 

enz.)  

 voor deelname van hun kind aan de volgtoetsen die door de school worden gebruikt  
 voor de luizencontrole na elke vakantie  
 voor door de school geadviseerde (vervolg) onderzoeken t.a.v. leer- en of 

gedragsproblemen waarbij de uitslag van de onderzoeken bindend is voor school en 
ouders.  

 
 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
Ondergetekende verklaart tevens op de hoogte te zijn van de contractuele afspraken 
m.b.t. de inschrijving en verklaart met deze contractuele afspraken akkoord te zijn. 
 
 
 
 

Naam eerste  ouder  verzorger  voogd : ___________________________________________ 
 
Handtekening 
 
_____________________________________  
 
 
datum : ______________________________  
 
 
 

 

 

Naam tweede  ouder  verzorger  voogd : ___________________________________________ 
 
Handtekening 
 
_____________________________________  
 
 
datum : ______________________________ 
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AANVULLENDE INFORMATIE: 
 
Zijn er opmerkingen m.b.t. de gezondheid?

 nee

 ja, namelijk……… 

 
Slikt het kind medicijnen?

 nee

 ja, namelijk……… 
 
Is er sprake van allergieën?

 nee

 ja, namelijk……… 
 
Naam huisarts  : _____________________________________________________________ 
 
Naam tandarts  : _____________________________________________________________  
 
 
Overige opmerkingen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE: 
 
Gegevens vorige school 
 Naam: _____________________________________________________________ 
 

Adres: _____________________________________________________________ 
 

 Contactpersoon: _____________________________________________________ 
 
 E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Heeft de vorige school een onderwijskundig rapport overlegd?

 ja

 nee 
 
Is er sprake van leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden?

 nee

 ja, namelijk……… 
 
Heeft het kind in het verleden speciale begeleiding ontvangen?

 nee

 ja, op het gebied van ……… 
 
Is er sprake van doublure?

 nee

 ja, in groep ……… 
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Schoolloopbaan 
 

Leerjaar School Land Groep 

    

    

    

    

    

    

 
Heeft uw kind kennis van de volgende talen? 
 

Portugees:   nee

  ja, mondeling/schriftelijk*  niveau: __________________________ 

 

Engels:   nee

  ja, mondeling/schriftelijk*  niveau: __________________________ 
 
 
 
Ouderparticipatie 
 
Vindt u het leuk om als “hulpouder” bij de school betrokken te zijn?

 nee

 ja, bij activiteiten als ……… 

 
Heeft u interesse om zitting te nemen in de ouderraad?

 ja

 nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande gegevens worden ingevuld door de schoolleiding.  
 
Toegelaten tot groep/klas:_________________ eerste schooldag: _________________________  
 
datum: …../...../.......... 
Handtekening directeur: 
 
          _____________________________________ 


