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Inschrijfformulier 
 

 
 
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 vergeleken worden 
in  een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 
 
We verzoeken u om een kopie toe te voegen van een document waaruit het Burgerservicenummer (voorheen 
SOFInummer) blijkt. Dat kan zijn: document Kennisgeving Sofinummer van de Belastingdienst, paspoort of 
identiteitskaart van het kind, uittreksel Gemeentelijke BasisAdministratie of zorgpas van het kind.  
 
 
Gegevens van het kind: 
Burgerservicenummer   Geslacht man / vrouw 
Roepnaam   Geboortedatum  

Voornaam/doopnaam 1   Postcode  

Voornaam/doopnaam 2   Adres  

Voornaam/doopnaam 3     

Voornaam/doopnaam 4   Plaatsnaam  

Voornaam/doopnaam 5   Gemeente  

Voorvoegsel (s)     

Achternaam     
 
     

Telefoon thuis   geheim nummer? ja / nee 
Mobiel nummer thuis   geheim nummer ? ja / nee 
Extra Telefoon   van:  

E-mail adres thuis     

Geboorteplaats   Nationaliteit  

Geboorteland   In Nederland sinds  
     
Eén-ouder-gezin ja / nee    
Uw kind is in volgorde het 1e 2e 3e 4e 5e     kind  
Bijzonderheden in de gezinssituatie   

   

   
Godsdienst kind     
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Voorschoolse historie 
Naam voorschool 0 peuterspeelzaal   ja / nee          naam:  
 0 dagopvang         ja / nee          naam:  
 0 anders               ja / nee          naam:  
Geeft u toestemming om gegevens op te vragen?  ja / nee  
 
 
Medische zaken 
Huisarts:     
Telefoon huisarts     
Medicijngebruik kind ja / nee  welke?  
Eventuele bijzondere medische informatie    
     
Indicatie / verwijzing speciaal onderwijs  ja / nee  
 
 
Gegevens van de ouders/verzorgers 
 ouder/verzorger 1  ouder/ verzorger 2  

Voornaam     

Voorletters     

Voorvoegsels     

Achternaam    meisjesnaam bij de moeder 

Relatie tot leerling:    b.v. vader / moeder / voogd 

Postcode    alleen indien afwijkend 

Adres + plaatsnaam    alleen indien afwijkend 

Telefoon thuis    alleen indien afwijkend 

Telefoon werk     

Mobiel     

E-mail    alleen indien afwijkend 

     
Geslacht man / vrouw  man / vrouw  
Geboortedatum     

Geboorteland     

Nationaliteit     

Burgerlijke staat     

Opleiding    geen cursussen 

Opleiding gevolgd in Nederland / buitenland  Nederland / buitenland  
 N.B. opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd   
Beroep     
Vluchtelingenstatus ja / nee  ja / nee  
Godsdienst     
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Inschrijving 
Datum inschrijving (eerste schooldag)  
Naam vorige school  **  
Adres + plaats vorige school  
Telefoon vorige school  
Soort school  
  
Is het kind door een instantie onderzocht? ja / nee   
Soort onderzoek  
  
Wordt het kind ambulant begeleid? ja / nee 
Geeft u toestemming om de onderzoeksgegevens op te vragen?    ja / nee 
Bijzonderheden   
   
   
 
Toestemming foto/ video opname 
Geeft u toestemming om foto of video opname van het kind te maken 
En deze te gebruiken voor de Facebook pagina van de school, het jaarverslag, 
schoolgids, advertentie of de website?    

ja / nee 

 
 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
**Indien er geen “vorige school” staat ingevuld, dan verklaar ik dat dit kind in de 6 maanden voorafgaand aan de 
inschrijving niet ingeschreven stond op een andere basisschool. 
 
 
 
 
Plaats en datum:   
 
 
Handtekening ouder / verzorger/ voogd  
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Toestemmingsformulier 
 

 
Ondergetekende is ouder en/of wettige vertegenwoordiger van 
 
_____________________________________________________(naam kind) 
 
en verleent de volgende toestemmingen: 
 
 
Toestemming bij bijlage 1 
Gebruik van persoonlijke informatie ten behoeve van onderwijs- en onderwijsgerelateerde activi-
teiten (versie 1 december 2010) 
 
Ik verleen -door ondertekening- toestemming voor het gebruik van persoonlijke informatie ten behoeve 
van onderwijs en onderwijs gerelateerde activiteiten voor de periode dat bovengenoemd kind op een 
school binnen SKOBOS onderwijs geniet. 
 
 
 
Handtekening: ______________________________      Datum: ____________________ 
 
 
 
 
Toestemming bij bijlage 2: 
Protocol Handleiding (versie 1 december 2010) 
 
Ik verleen -door ondertekening- toestemming dat bovengenoemd kind mee mag doen met uitstapjes, 
excursies van de school zoals die omschreven staan in “Het Protocol Handleiding Activiteiten” (bijlage 
2). 
De toestemming geldt voor de gehele periode dat mijn kind op een school binnen SKOBOS onderwijs 
geniet.  
 
Als mijn kind niet mee mag met een bepaalde activiteit buiten het schoolgebouw, dan stel ik de directeur 
hiervan zelf op de hoogte. 
 
 
 
Handtekening: _____________________________      Datum: _____________________ 
 
 
 
 


