Inschrijfformulier leerling
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet
precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de
namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde
uitwisseling met de overheid.
N.B. Velden voorzien van een * zijn verplichte velden in ESIS webbased

Persoonsgegevens
Sofinummer

1)

Adresgegevens
Woonland

Roepnaam*

Postcode

Voorna(a)m(en)*

Straatnaam
Huisnummer
Huisnr.aanduiding

Voorvoegsel(s)

Locatieomschr.

Achternaam*

Plaatsnaam
OM OV

Geslacht

Broertje(s) /
zusje(s) op
school
1)

O Ja O Nee

O Tegenover

O Bij

Gemeente
Adres geheim
/onbekend

Geboortedatum*

Toev.

O Ja O Nee

Naam broertje(s)
/ zusje(s)

Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen:
Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind
verstrekt is, of
Een paspoort van het kind, of
Eigen identiteitskaart van het kind, of
Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wèl duidelijk naar een document waar ook het
sofinummer op staat) of
Kopie van de zorgpas (mits daarop het sofinummer ofwel het BSN staat genoteerd).
Mocht u niet (meer) beschikken over het sofinummer van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de
Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift van het juiste sofinummer.

Bereikbaarheid
Telefoon thuis

Geheim O Ja O Nee

Mobiel moeder

Geheim O Ja O Nee

Mobiel vader

Geheim O Ja O Nee

Extra telefoonnummer bij nood

Geheim O Ja O Nee

E-mail
Geboortegegevens
Geboorteplaats

Nationaliteit 1

Geboorteland

Nationaliteit 2

Bs De Bron, Zilverkruid 10, 5237HA ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6449176 email: info@bsdebron.nl website: www.bsdebron.nl

In Nederland
sinds

-1Gezinssituatie
Eén-ouder-gezin

Zwemdiploma
O Ja O Nee

Gezindte

Zwemdiploma
Behaald in jaar

Gedoopt

O Ja O Nee

Thuistaal

Voorschoolse historie
Kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal/ etc

Naam voorschool

Woont in COA

O Ja O Nee

Type voorschool

Woont in tehuis

O Ja O Nee

Deelgenomen aan
VVE programma

Medische informatie

Indicaties en verwijzingen
2)

Zorgverzekeraar

LGF indicatie

Polisnummer

Indicatiedatum*

WA verzekering

O Ja O Nee

O Ja O Nee

O Ja O Nee

Indicatienummer

Huisarts

Einddatum

Telefoonnr. arts

Onderwijsoort
indicatie*

Medicijngebruik

Brinnummer REC*

Diagnose

PCL

O Ja O Nee

Medische info

RVC

O Ja O Nee

NB: Wanneer er tussen aanmelding en de eerste schooldag van
uw kind belangrijke bijzonderheden ontstaan, bent u verplicht
deze aan de school te melden.
2)

Sinds de invoering van de regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF) kunnen ouders/verzorgers van een
kind met een indicatie kiezen voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs maar ook voor regulier onderwijs.
Kiezen ouders/verzorgers voor regulier onderwijs dan krijgt het kind een zogenaamd 'rugzakje' mee. Met het
'rugzakje' krijgt de school die het kind inschrijft extra onderwijsondersteuning en extra onderwijsmiddelen voor
het kind.
Het regulier onderwijs is echter niet verplicht een kind met een ‘rugzakje’ te plaatsen. Wel moet de school
aantonen waarom hij het kind ondanks een ‘rugzakje’ niet kan plaatsen.

Persoonsgegevens verzorger 1

Adresgegevens
Indien anders dan kind

Voornaam

Woonland

Voorletters

Postcode*

Voorvoegsel(s)

Straatnaam

Bs De Bron, Zilverkruid 10, 5237HA ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6449176 email: info@bsdebron.nl website: www.bsdebron.nl

Achternaam*

Huisnummer*

Relatie leerling*

Plaatsnaam

Schoolpost

O Ja O Nee

Toev.

Gemeente

Bereikbaarheid
Telefoonr. werk

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

Extra telefoonnr.

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

E-mail
-2Overige gegevens verzorger 1
Geslacht

OM OV

Opleiding

Geboortedatum

Beroep

Geboorteland

Vluchtelingenstatus

Nationaliteit

Gezindte

O Ja O Nee

Burgerlijke staat
Persoonsgegevens verzorger 2

Adresgegevens
Indien anders dan kind

Voornaam

Woonland

Voorletters

Postcode*

Voorvoegsel(s)

Straatnaam

Achternaam*

Huisnummer*

Relatie leerling*

Plaatsnaam

Schoolpost

O Ja O Nee

Toev.

Gemeente

Bereikbaarheid
Telefoonnr. werk

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

Extra telefoonnr.

Omschrijving

Geheim O Ja O Nee

E-mail
Overige gegevens verzorger 2
Geslacht

OM OV

Opleiding

Geboortedatum

Beroep

Geboorteland

Vluchtelingenstatus

Nationaliteit

Gezindte

O Ja O Nee

Burgerlijke staat
Inschrijving
Datum inschrijving

Culturele
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achtergrond
Vorige basisschool
Indien van toepassing

Leerlingvervoer

Telefoonnummer

Vervoersbedrijf

Soort school

Bus/ taxi nummer

Overige gegevens
Is het kind door een
instantie onderzocht?

O Ja O Nee

O Ja O Nee

Bijzonderheden

Soort onderzoek
Is het kind ambulant
begeleid?
Geeft u ons toestemming
om de
onderzoeksgegevens op te
vragen?

O Ja O Nee
O Ja O Nee
-3-

Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn wettelijk verplicht om in te vullen. Bij verwerking van
deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Elke ouder heeft recht op inzage van gegevens en correctie van onjuiste gegevens in het
deel van de leerlingenadministratie dat op het kind betrekking heeft.
2. Het is zonder toestemming van de ouders/verzorgers niet toegestaan, dat het bevoegd
gezag gegevens uit de leerlingenadministratie ter kennis brengt van anderen dan degenen
die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te
ontvangen.
3. Geeft U ons derhalve toestemming om leerlingennaam/adres/telefoon en geboortedatum
te noemen in de klassenlijsten.
O Ja O Nee
“Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier verklaren de ouders/verzorgers van het op
bovengenoemde datum geboren kind, dat hun zoon/dochter in de afgelopen 6 maanden NIET
op een ander (basis)school ingeschreven heeft gestaan of staat.”
O Ja O Nee
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren
- de grondslag en de doelstellingen van de school te zullen respecteren
- bekend te zijn met het feit dat iedere geldelijke bijdrage, die hem / haar zal worden
gevraagd voor activiteiten die door school of oudervereniging worden georganiseerd,
vrijwillig is.
- toestemming te geven om informatie in te winnen bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of
andere basisschool.
- Onvolledige informatieverstrekking kan aanleiding geven tot het niet toelaten of achteraf
verwijderen van uw kind. Dit uiteraard in het belang van het onderwijs en van uw kind.
Onze school heeft een eigen website: www.bsdebron.nl Hierop zullen regelmatig ook foto’s,
werkjes van kinderen of verslagen te zien en te lezen zijn.
Wanneer u er bezwaar tegen hebt, dat de naam of foto’s van uw kind op het net geplaatst
worden, kunt u dat hier aangeven.
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Bezwaar:

O Ja O Nee

Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?
Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind
niet staat ingeschreven bij een andere school.
O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1

O Ouder 2 / O Verzorger 2 / O Voogd 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening
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