Inschrijfformulier met Ouderverklaring
Locatie……………………………………………… Groep……
_________________________________________________________________________________
De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld Met uw gegevens wordt
zorgvuldig omgegaan.

Gegevens van het kind
Voorletters
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats/land
Ingeschreven in
Zoetermeer
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Geloof
Plaats in het gezin

Achternaam
 jongen

 meisje

 ja

 nee

Nationaliteit
 ja
 nee

Zo nee, in welke
gemeente

Woonplaats
Geheim
Voertaal thuis
 1e kind
Broertjes/zusjes
 2e kind
op
 3e kind
deze school in
 4e kind
groep
Indien niet geboren in Nederland, sinds wanneer in Nederland
Burgerservicenummer/Sofinummer






1
3
5
7






2
4
6
8

Let op: Bijvoegen kopie van originele opgave Belastingdienst, pasje
ziektekostenverzekering of kopie identiteitsbewijs

Eventuele vorige school
Naam:
Heeft uw kind gezeten op:

Groepsverloop vorige school

0
1
2

Adres/plaats:
Telefoonnummer:
 peuterspeelzaal; naam: ………………………………
 kinderdagverblijf; naam: ………………………………..
 voor en vroegschoolse educatie (VVE)
 basisschool
 speciale school voor basisonderwijs
 medisch kinderdagverblijf
Tot en met groep . . ..
Doublure in groep . . . . …...
Heeft uw kind één/meer groep(en) versneld doorlopen?
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Zo ja, welke groepen? ……………………………………...
Laatste schooldag vorige school
Eerste schooldag op deze school
Bij 4-jarigen: wennen vanaf (in overleg met school):
( er zijn 5 wenmomenten vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 mnd.)

Zwemdiploma
Pleeggezin  ja

A

B

 nee

Achternaam (geboortenaam)
Voorletters
Geboortedatum
Geslacht
Burgerlijke staat

Wie is de kostwinner
Indien gescheiden, bij wie
is het ouderlijk gezag (kopie

C
 ja

Voogd
 nee
Gegevens ouder/verzorger 1 Gegevens ouder/verzorger 2









man
 vrouw
Alleenstaand
Samenwonend
Gehuwd
Geregistreerd partnerschap









man
 vrouw
Alleenstaand
Samenwonend
Gehuwd
Geregistreerd partnerschap

van uitspraken meeleveren)

Geboorteplaats/land
Indien geboorteland niet
Nederland, sinds wanneer
in Nederland
Nationaliteit
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon Werk
Mobiel nummer
Email
Beroep
Hoogst genoten onderwijs (meer invulmogelijkheden):
Basisonderwijs /lager
onderwijs
Speciaal basisonderwijs
(v)so-zmlk










Ouder/verzorger 1


Ouder/verzorger 2










Niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren voortgezet (speciaal)
onderwijs vmbo theoretische leerweg of gemengde leerweg, mavo
(niveau c of d), havo, vwo.
Overig, vergelijkbaar bijvoorbeeld (m)ulo, mms, hbs, buitenlandse
vergelijkbare opleiding
Meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren voortgezet (speciaal)
onderwijs - vmbo theoretische leerweg of gemengde leerweg,
mavo (niveau c of d), havo, vwo.
Overig, vergelijkbaar bijv. (m)ulo, mms, hbs, buitenlandse
vergelijkbare opleiding
Mbo- (dus geen inburgeringcursus of andere cursus), Hbo-,
Universitaire-opleiding
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Anders, namelijk: ……………………………………………….
Diploma behaald
Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende
opleiding
Naam van de school waar het diploma is behaald
Plaats / land van de school waar het diploma is behaald
Jaar waarin het diploma is behaald

Gegevens overige gezinsleden
Roepnaam
Geboortedatum


 ja

 nee

M/V


 ja

 nee

In groep (evt)

Bereikbaarheid in noodgevallen en overige bijzonderheden
Noodadres 1
Noodadres 2
Naam
Adres
Telefoon
Relatie tot kind
Huisarts
Adres + telefoon huisarts
Medicijngebruik
Dieet
Allergie(ën)
Anders
De volgende aandachtspunten zijn van belang om uw kind zo goed mogelijk te kunnen
begeleiden.
Indien u één van de onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, ontvangen wij graag een
toelichting daarop tijdens het eerste gesprek op school.
Is uw kind wel eens onderzocht / behandeld door
een schoolbegeleider
 ja
 nee
een logopedist
 ja
 nee
anders
 ja
 nee
zo ja, door wie?
……………………
Verwacht u dat uw kind op school extra begeleiding nodig zal hebben i.v.m.
leerproblemen
 ja
 nee
motorische problemen
 ja
 nee
gedragsproblemen
 ja
 nee
hoogbegaafdheid
 ja
 nee
anders, bijvoorbeeld dyslexie
 ja
 nee
Overige opmerkingen in het belang van de
juiste opvang van uw kind (bijvoorbeeld of er
dyslexie, dyscalculie in de familie voorkomt).
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U bent geïnformeerd over de website van de school en u geeft toestemming tot het plaatsen van *
foto’s van uw kind, conform het internetprotocol.
Ja / Nee
*
Morgen er van uw kind video-opnamen gemaakt worden voor intern gebruik in de school? Ja / Nee
U bent geïnformeerd over het doel en de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat uw kind alleen is ingeschreven op deze
basisschool.
Op grond van de wettelijke regelgeving heeft de school een medezeggenschapsraad. Daarin zijn
zowel de leerkrachten als de ouders vertegenwoordigd.
Van de ouders wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school respecteren.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met alle regels en afspraken binnen de school.

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord
dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd**.
Zoetermeer, d.d. ……………………………

Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2

Handtekening:

…………................................

………………………………

In blokletters:

…………................................

………………………………

Directie
Handtekening:

…………................................

In blokletters:

…………................................

Wilt u hieronder aankruisen op welke manier u over onze school heeft gehoord of gelezen?
 via andere ouders
 via de schoolgids
 via een advertentie
 via de gemeente Zoetermeer
 via internet
 via een andere weg, namelijk…………………………………………………
*
**

Doorhalen wat niet van toepassing is
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
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