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Inschrijfformulier (invullen in blokletters) 

 

 

 

1. Gegevens leerling 
 
 

Achternaam                                                                         
 m / v 

Voornamen (voluit) 

Roepnaam  

Geboortedatum      Geboorteplaats 

Aantal kinderen      Plaats in het gezin 

Nationaliteit vader   moeder   kind 

 volledig gezin          onvolledig gezin 

 

Adres 

Postcode / plaats 

Telefoon 

Telefoon mobiel 

Opmerkingen betreffende gehoor, gezicht e.d. 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
Sofinummer van uw zoon / dochter 

Bij dit inschrijfformulier hoort ook de kopie van het officiële document van de 
belastingdienst waarop het sofinummer van uw kind staat vermeld. 
Kopie van een eigen identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, 

of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer op vermeld staat, 
mag ook. 
 

 

 

             

            z.o.z. 
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2.   Gegevens ouder / voogd / verzorger (1) 
 
 

Achternaam ouder (1)      

Voorna(a)m(e)n van ouder (1)     

Geboortedatum                                                     Geslacht  m / v 

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (1) 

Diploma behaald      ja / nee 

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding 

Naam van de school waar het diploma is gehaald 

Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald 

Jaar waarin het diploma is gehaald 

Huidige beroep 

Telefoon mobiel 

Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / gescheiden 

 
    
Gegevens ouder / verzorger / voogd (2) 

Achternaam ouder (2) 

Voorna(a)m(e)n van ouder (2) 

Geboortedatum      Geslacht m / v 

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (2) 

Diploma behaald     ja / nee 

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding 

Naam van de school waar het diploma is gehaald 

Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald 

Jaar waarin het diploma is gehaald  

Huidige beroep 

Telefoon mobiel 

Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / gescheiden 

 
 
Naam huisarts      Tel.: 

 

Waarschuwen in bijzondere omstandigheden: Naam 

Adres        Tel.: 
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3. Schoolhistorie 
 
Naam peuterspeelzaal / school 

Welke klassen zijn doorlopen? 

Welke klassen zijn gedoubleerd? 

Zijn er onderzoeken geweest, die voor ons van belang kunnen zijn?                           
  ja       nee 

Zo ja, welke? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Eventuele opmerkingen / bijzonderheden 

 

 

 

 

 

 
 
4. Verklaring 
 
In het belang van uw kind is het wenselijk dat wij voor verdere informatie contact 
opnemen met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. 
   akkoord                                niet akkoord 

     
Indien u uw kind reeds op een andere basisschool had ingeschreven, welke school 
was dit? 
( wij behouden ons het recht voor om contact op te nemen met deze basisschool) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Wat was voor u de reden om alsnog voor onze school te kiezen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers / voogd dat___________________________ 
niet ingeschreven staat / heeft gestaan bij of onderwijs volgt / heeft gevolgd aan een 
andere school. 
 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee 
akkoord dat opleidingsgegevens worden gecontroleerd. 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 
 
 
 
Geldrop,________________________________ 
 
 
Ouder  / verzorger / voogd 
 
 
_______________________________________ 
(handtekening) 
 
 
 
_______________________________________ 
(naam) 
 
 
 
 

 
Geplaatst 
in___________________ 

 


