Inschrijfformulier

(18SC)

Achternaam

_____________________________

Voorvoegsels

_____________________________

Roepnaam

_____________________________

BSN (Sofinummer)

_____________________________

Groep:___________

gaarne kennisgeving BSN of eigen paspoort of identiteitskaart of geboortebewijs!!!
Voornamen

_________________ _________________ _________________

Geslacht

_________________

Geboortedatum

_________________

Adres

_____________________________________________________

Postcode/Woonplaats

________________ ____________________________________

Gemeente

_____________________________________

Land

_____________________________________

Telefoon/thuis

_____________________

Geheim

J / N Mobiel tel./naam/relatie___________________ e-mail_______________

Geboorteplaats ___________________

Mobiel tel./naam/relatie___________________ e-mail_______________
Nationaliteit

_____________________________________

Geboorteland

_____________________________________

Huisarts/Plaats

_____________________________________ _________________________

Onderwijs sinds

________________________
e

Datum inschrijving (1 dag) ________________________
Datum p.w. in Ned

________________________

Thuistaal

________________________

Actief

________________________

Van school (naam & woonplaats)____________________________________________ groep _____
Soort school

________________________

Deelname voorschools

thuis / kdv / reguliere psz / vve-psz (psz+)
Programma vve / startblokken / kaleidoscoop / piramide / puk en ko

Aantal maanden:

_________________________

Aanvang:

_________________________

Aantal dagdelen psz kdv : _________________________
Opmerkingen

________________________________________________________________

Med. op school

________________________________________________________________

Diagnose

________________________________________________________________

Eén-oudergezin

________

Gezinssamenstelling

________________________________________________________________

Vluchtelingenstatus ________

Ouderverklaring
Deze ouderverklaring is noodzakelijk voor het vastleggen van gegevens, die van belang zijn voor het bepalen van het
leerlinggewicht.
Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geslacht
Sofi-nummer / burgerservicenummer
Is er sprake van een eenoudergezin
Gegevens ouders/verzorger/voogd (1)

Gegevens ouders/verzorger/voogd (2)

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Wat is de hoogste opleiding die u
gevolgd heeft, op welke school?
Heeft u een diploma van deze
school?
Graag diploma in kopie bijvoegen
U heeft geen diploma. Hoeveel jaar
heeft u op deze school gezeten?
Wat is de naam van deze school?
In welke stad / land staat deze
school?
In welk jaar heeft u het diploma op
deze school behaald?
Wat is uw beroep?
Naam
Datum
Handtekening

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden
gecontroleerd.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Later in te vullen door de school: gewicht leerling:

1. Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij
dit gedaan èn verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat:

____________

2. Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het Besluit
trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag 1
bedoeld wordt

____________

Is één van de ouders geboren in: (moeder/vader)

____________

3. Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië,
Marokko, Turkije, Tunesië.

____________

4. Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba

____________

5. Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië

____________

6. Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep

____________

7. Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond
van artikel 15 van de Vreemdelingenwet

_____________

TEKST ARTIKEL 7 VAN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WBO
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn
inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

VERKLARING:

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat __________________________ niet ingeschreven staat
bij een andere school.
De heer, mevrouw __________________________ verklaart, dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn.
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de vader/verzorger/moeder/verzorgster,
(handtekening)

