Broekhuizenstraat 10
3784 WT Terschuur
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www.bsdezaaier.nl

INSCHRIJFFORMULIER
voor het
primair onderwijs

versie april 2016

GEGEVENS OVER DE LEERLING
Achternaam: ________________________________________________________________________________
Voorvoegsels: _______________________________________________________________________________
Voornamen (voluit): __________________________________________________________________________
Roepnaam: _________________________________________________________________________________
Geslacht: M / V *
Geboortedatum: _____________________________________________________________________________
Geboorteplaats: _____________________________________________________________________________
Burgerservicenummer: _________________________________ Graag kopie van het bewijsstuk bijvoegen
Kerkelijke gezindte: ____________________________________
Nationaliteit: ________________________________________________________________________________
Geboorteland: _______________________________________________________________________________
In Nederland sinds: __________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________
Postcode & woonplaats: _______________________________________________________________________
Telefoonnummer(s): ________________________________________________________

Geheim : ja / nee

Indien geheim, mag dit nummer op de klassenlijst worden vermeld? ja / nee
Gewenste eerste schooldag: _________________________________________________ in groep ___________
GEGEVENS BETREFFENDE PERIODE VOOR INSCHRIJVING DEZE SCHOOL
Eventueel school van herkomst: ______________________________________________ uit groep __________
Adres vorige school: __________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________________________
Onderwijs sinds: _____________________________________________________________________________

o

Kinderdagverblijf, naam: ________________________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________________________

o

Peuterspeelzaal, naam: _________________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________

o

V.V.E. gevolgd: ja / nee

Aantal maanden bezocht: ______________

Naam programma: __________________________________________

Aantal maanden gevolgd: ______________________

GEGEVENS VAN DE VADER / EERSTE VERZORGER
Achternaam: ________________________________________________________________________________
Voorletters: __________ Voornaam: ____________________________ Voorvoegsels: _____________________
Adres (indien anders dan leerling): ______________________________________________________________
Postcode & woonplaats : ______________________________________________________________________
Mobiel nummer: __________________________Geheim: ja / nee E-mail: ______________________________
Mag bovenstaand E-mailadres worden gebruikt voor informatie van school? Ja / nee
Geboortedatum: ________________________________ Geboorteland: ________________________________
Nationaliteit: __________________________________ Land van herkomst: ___________________________
Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / gescheiden / alleenstaande ouder
Hoogste opleiding:
[] (Speciaal) basisonderwijs / Lager onderwijs / (V)SO-ZMLK
[] VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg / niet meer dan 2 afgeronde leerjaren MAVO, HAVO, VWO
[] Meer dan 2 afgeronde leerjaren in een andere schoolopleiding in het V.O. aansluitend op de basisschool
[] Afgerond MAVO C-D niveau / HAVO / VWO / MBO / HBO / WO-opleiding
Naam school waar het diploma behaald is: ________________________________________________________
Plaats / (Land):_______________________________________ jaar waarin het diploma behaald is: _________
Beroep: _______________________________________

Kerkelijke gezindte: _______________________

GEGEVENS VAN DE MOEDER / TWEEDE VERZORGER
Achternaam (meisjesnaam) :___________________________________________________________________
Voorletters: __________ Voornaam: ____________________________ Voorvoegsels: _____________________
Adres (indien anders van verzorger 1): ___________________________________________________________
Postcode & woonplaats : ______________________________________________________________________
Mobiel nummer: __________________________Geheim: ja / nee E-mail: ______________________________
Mag bovenstaand E-mailadres worden gebruikt voor informatie van school? Ja / nee
Geboortedatum: ________________________________ Geboorteland: ________________________________
Nationaliteit: __________________________________ Land van herkomst: ___________________________
Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / gescheiden / alleenstaande ouder
Hoogste opleiding:
[] (Speciaal) basisonderwijs / Lager onderwijs / (V)SO-ZMLK
[] VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg / niet meer dan 2 afgeronde leerjaren MAVO, HAVO, VWO
[] Meer dan 2 afgeronde leerjaren in een andere schoolopleiding in het V.O. aansluitend op de basisschool
[] Afgerond MAVO C-D niveau / HAVO / VWO / MBO / HBO / WO-opleiding
Naam school waar het diploma behaald is: ________________________________________________________
Plaats / (Land):___________________________________

jaar waarin het diploma behaald is: _________

Beroep: _______________________________________

Kerkelijke gezindte: _______________________

Ibannummer

N

L

BROERS / ZUSSEN
Roepnaam

Geboortedatum

jongen / meisje

Groep

MEDISCH / CALAMITEITEN / OVERIG
Naam en telefoonnummer huisarts: _____________________________________________________________
Medicijngebruik op school: ja / nee zo ja, welk medicijn:___________________________________________
Telefoonnummer in geval van nood: _____________________________ Van: __________________________
Lichamelijke kernmerken:
O slechtziend aan linker / rechter / beide ogen
O slechthorend aan linker / rechter / beide oren
O hooikoorts
O allergie voor ________________________________________________________________________
O andere: ____________________________________________________________________________
Wij publiceren regelmatig foto’s van schoolactiviteiten op onze website. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind
eventueel op een foto te zien zou zijn?
ja / nee
ONDERTEKENING:
Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u aan dat
- de gegevens op dit inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld;
- u toestemming geeft aan school om gegevens die relevant zijn voor de onderwijskundige begeleiding van
uw kind en eventuele voor school belangrijke medische gegevens in de leerlingenadministratie op te nemen;
- de aangemelde leerling de afgelopen zes maanden voorafgaande aan deze aanmelding ingeschreven is
geweest bij een andere school voor primair onderwijs.
ja / nee
(alleen van toepassing voor leerlingen van 5 jaar en ouder)
Plaats: ____________________________

Datum: _____________________________

HANDTEKENING VERZORGER 1 : __________________________

HANDTEKENING VERZORGER 2: ____________________________

