
(Voorlopig) Inschrijfformulier

1. Gegevens van het kind
Achternaam Voorvoegsel

Roepnaam Voornamen voluit

Adres Postcode/Plaats

Geslacht                     m / v Geboortedatum

Telefoon BSN nummer*

Geboorteplaats Geboorteland

Nationaliteit Godsdienst

Naam huisarts Telefoon huisarts

Medicatie Allergie

In Nederland sinds

O asielzoeker     type II  /   type III   /   type IV O overige vreemdeling  type I     /    type FAMI

Gezinssituatie

Eénoudergezin O Ja O Nee

Aantal kinderen in het gezin

Broer/zus op onze school O Ja O Nee

Namen broer(s) / zus(sen)

* Svp kopie van document waarop BSN staat inleveren (of kopie laten maken op school)



2. Gegevens van de ouders / verzorgers
Verzorger 1      m / v Verzorger 2      m / v

Achternaam Achternaam

Voorvoegsel Voorvoegsel

Voorletters Voorletters

Geboortedatum Geboortedatum

Adres

Postcode/Woonplaats

Adres

Postcode/Woonplaats

Burgerlijke staat Burgerlijke staat

Geboorteland Geboorteland

Nationaliteit Nationaliteit

Godsdienst Godsdienst

Telefoonnummer Telefoonnummer

E-mailadres E-mailadres

Relatie tot kind: Relatie tot kind:

Wettelijk gezag O Ja O Nee Wettelijk gezag O Ja O Nee

3. Gegevens peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

Bezocht het kind een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf? O Ja O Nee

Zo ja, naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:

4. Gegevens andere (basis)school of instelling
Naam (basis)school / instelling

Adres

Plaats                                                                          telefoon:

Groep ….



6.Verklaring
Hierbij verklaart de ouder / verzorger, dat

� voornoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode 6  maanden voor
de datum van de eerste schooldag

� de schoolgids is ontvangen
� ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling
� ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven / respecteren
� de gegevens op dit inschrijfformulier en het intakeformulier volledig zijn en naar waarheid  ingevuld
� akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het  aanleggen van

een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school Op deze gegevens zijn de bepalingen
uit de wet Persoonsregistratie van toepassing.

Ouder / verzorger 1                                                                                             Ouder / verzorger 2

Datum:                                                                                                                Datum:

Handtekening:                                                                                                    Handtekening:

7. Schoolgegevens (door de school in te vullen)
Brinnummer: 15JC

Datum inschrijving Datum uitschrijving:

Geplaatst in groep Locatie: Anninksschool

Deze inschrijving wordt definitief wanneer de directie
van de school hiernaast heeft ondertekend.
Ouders ontvangen een bevestiging van de definitieve
inschrijving per mail.

Naam locatiedirecteur: Ellen Wolkotte

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt

- als (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of  onderwijskundig rapport van de
andere basisschool/ instelling afgegeven/ opgestuurd is aan de school. Alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het
(voorlopig) inschrijf- en het intakeformulier zijn ingevuld. Zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het
inschrijfformulier hebben ondertekend. De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien:

- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen
- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan

(Indien bovenstaande gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, behoudt de directeur van de school zich het recht  voor
bovenstaande leerling van school te verwijderen.)

N.B De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie van de school
- de inspectie van het onderwijs
- de rijks accountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens


