Inschrijfformulier
Personalia
Achternaam

Groep

Voorvoegsels
Roepnaam
Voornamen
Geslacht

jongen / meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats

Land

Nationaliteit
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Gemeente

Land

Burgerservicenummer
(let op: kopie van officieel document
bijvoegen)

Telefoonnummer

Geheim

Mobiel nummer kind
(indien van toepassing)

E-mail kind

(indien van toepassing)

Huisarts

Telefoon

Bijzonderheden
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ja / nee

Gezin
Gezinssamenstelling

Verzorger 1

Verzorger 2

man / vrouw

man / vrouw

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Gemeente
geheim
ja / nee

Telefoon privé

geheim
ja / nee

Mobiel nummer
Telefoon werk
E-mail
Bankrekeningnummer

NL

NL

Op naam van
Relatie tot kind

Schoolloopbaan
Onderwijs sinds
Afkomstig van school
Schooljaar

Groep

Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Basisschool

Opmerkingen
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Naam en plaats

Aanvullende gegevens
Zijn er bijzondere gebeurtenissen of periodes geweest die belangrijk waren in
het leven van uw kind?
Zo ja, kunt u hier meer over vertellen?

Zijn er factoren in de gezinssituatie die voor school van belang zijn te weten?

ja / nee

ja / nee

Zo ja, welke factoren?

Komen er in de familie (andere gezinsleden, grootouders, broers en/of zussen
van ouders, neefjes en nichtjes) lees- en/of taalbijzonderheden voor?
Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?

ja / nee

Hoe is de algemene gezondheid van uw kind?

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind (geweest)?

ja / nee

Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?

Is uw kind allergisch/overgevoelig voor bepaalde stoffen?

ja / nee

Zo ja, welke stoffen?

Gebruikt uw kind medicijnen?

ja / nee

Zo ja, welke?

Is er sprake (geweest) van een onderzoek/behandeling door een professional (denk
hierbij bijvoorbeeld aan schoolarts / motorisch remedial teacher / consultatiebureau /
fysiotherapeut / logopedist)?
Periode
Naam professional
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Hoe zou u uw kind omschrijven?

Welke andere mensen spelen een rol in de opvoeding van uw kind? (bijvoorbeeld
familieleden, kinderopvang, enzovoorts)

Heeft uw kind vaste vriendjes of vriendinnetjes
Toelichting:

ja / nee

Waar speelt uw kind graag mee? Wat is favoriet speelgoed / bezigheid?

Wat is de reden dat u kiest voor de Maashorst School?

Mogen er van uw kind voor algemeen mediagebruik (website en facebook
van de school) foto’s en impressiefilmpjes gemaakt worden?

ja / nee

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van
de 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 ouder(s)/verzorger(s) dat ___________________________________________
niet ingeschreven staat bij een andere school.
De ouder/verzorger verklaart dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn.
Naam ouder/verzorger 1:
_________________________________________
___________ (plaats), ___-___-20___ (datum)

Naam ouder/verzorger 2:
_________________________________________
___________ (plaats), ___-___-20___ (datum)

_________________________________________
(handtekening)

_________________________________________
(handtekening)

bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de
Wet Bescherming Persoonsgegevens
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