INSCHRIJFFORMULIER
Burgerservicenummer
Achternaam
Roepnaam
Voornamen voluit
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geboorteland
Gezindte
Datum 1e schooldag Op Weg
Datum per wanneer in Ned.
Van school/psz/kinderdagverblijf en naam instelling
Groep
Schoolloopbaan
Heeft uw kind deelgenomen
aan het VVE programma *
Eenoudergezin
Extra telefoon
Huisarts
W.A. verzekering
Medische informatie
(allergieën)

(kopie bewijs bsn inleveren; ID of geboortebewijs, géén zorgpas)

jongen/meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)

(RK, geen godsdienst)
(indien van toepassing)

(de groepen die uw kind al doorlopen heeft)
(j/n)
* VVE programma is speciaal taalprogramma van de peuterspeelzaal
(j/n)
(buren, oppas, grootouders)
(j/n)

Bijzonderheden t.a.v. de
ontwikkeling
(achterstand/voorsprong?)
Broertjes/zusjes

Naam: _________________ j/m
Naam: _________________ j/m
Naam: _________________ j/m

geboortedatum:_______________
geboortedatum: ______________
geboortedatum: ______________

VERKLARING
De heer, mevrouw __________________________________verklaart, dat de hiervoor
vermelde gegevens juist zijn.
Vorstenbosch, d.d._________________ (handtekening)_________________________

VERKLARING OUDER/VERZORGER
Gegevens ouder/verzorger

Gegevens ouder/verzorger

Achternaam en voorletters
Adres (indien afwijkend van het kind )
Postcode en woonplaats
Telefoon (indien afwijkend van het kind)
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat (gehuwd, gescheiden,
weduwnaar, weduwe e.a.)

Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Beroep
Hoogst genoten opleiding waarvan
een diploma in uw bezit is (LBO, MBO,
HBO of universitair)

Aansprakelijk (aankruisen)
Relatie tot kind (vader, moeder,
verzorger, opa, oma)

Datum
Handtekening
Deze ouderverklaring is noodzakelijk voor het vastleggen van gegevens, die van belang zijn voor het bepalen van het leerling-gewicht
Bij het verwerken van bovenstaande gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Geeft u toestemming voor:
- luizencontrole (in principe na elke vakantie)
- het doorgeven van school specifieke leerling gegevens
van de basisschool (groep 8) naar het Voortgezet
Onderwijs (onderwijskundig rapport, naam-adres
gegevens, BSN nummer, cito toets gegevens,
eventuele bijlagen etc.)
- vervoer met schoolexcursies

ja/nee*
ja/nee*

ja/nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is

Betreft: Verklaring m.b.t. het gebruik foto’s en video’s
Als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving inzake de Informatievoorziening en het
Privacybeleid vragen wij u onderstaande verklaring in te vullen en te ondertekenen.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger:
van …………………………………………………
dat foto’s en video’s van bovengenoemd kind door basisschool Op Weg gebruikt mogen worden*:
0
0
0
0
0

in de schoolgids en schoolkalender;
in de nieuwsbrief;
op de website van de school;
op de social-media van de school, zoals Twitter enz.;
op het Klasbord.

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft.

Datum

: …………………………………………………

Naam ouder/verzorger

: …………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger: …………………………………………………

