Verzoek tot inschrijving
Personalia leerling
Roepnaam

Geboortedatum

Achternaam

Geboorteplaats

Voorna(a)m(en)

Geboorteland

Adres

Postcode

Woonplaats

Geheim adres

ja/nee

Telefoonnummer

Geheim nummer

ja/nee

Mobiel nummer

Geheim nummer

ja/nee

BSN *

Geslacht

M/V

Eerste nationaliteit

Tweede
nationaliteit

Huisarts

Naam
Huisartsenpraktijk

Gezinssamenstelling **

Plaats in het gezin

1, 2, 3, 4e kind

*

Toelichting BSN
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een
burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van
inschrijving, wordt hiervoor een onderwijsnummer gebruikt.

**

m=man, v=vrouw, z=zoon, d=dochter

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Roepnaam

Roepnaam

Relatie tot kind:
Vader/moeder/...

Relatie tot kind:
Vader/moeder/...

Wettelijk gezag

ja/nee

Wettelijk gezag

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteland

ja/nee

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Nationaliteit

Nationaliteit

Geslacht

M/V

Geslacht

Beroep

Beroep

Hoogst genoten
opleiding

Hoogst genoten
opleiding

Diploma behaald

ja/nee

Diploma behaald

Beroep

Beroep

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Eenoudergezin

ja/nee

Eenoudergezin

Straat en
huisnummer

Straat en
huisnummer

Postcode en
woonplaats

Postcode en
woonplaats

Mobiel nummer

Mobiel nummer

E-mail*

E-mail*

M/V

ja/nee

ja/nee

* Wilt u allebei mail ontvangen, vult u dan a.u.b. beide e-mailadressen in.

Is er sprake van dyslexie in de familie?
Is er sprake van dyscalculie in de familie?
Heeft uw kind logopedie gehad?
Heeft uw kind extra taalondersteuning
gehad?
Zijn er zaken die de school moet weten, in
het belang van het kind in zijn/haar
ontwikkeling? Zo ja, welke?

Noodnummers
1

Naam en telefoon

2

Naam en telefoon

3

Naam en telefoon

4

Naam en telefoon
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Komt van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:

Was uw kind binnen een periode van zes maanden voorafgaand aan de inschrijving op
onze school, ingeschreven op een andere school: ja/nee

Naam vorige school:

Plaats vorige school:

Datum inschrijving op vorige school:

Ondertekening
Hierbij verklaart de heer/mevrouw:

dat bovenstaande gegevens juist zijn.

Datum:

Handtekening ouder/verzorg(st)er:

Handtekening directeur:

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s) / verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam

_________________________________________

Voorna(a)m(en)

_________________________________________

Geboortedatum

______________

Burgerservicenummer

______________

Bent u de enige ouder?

❏ man / ❏ vrouw
❏ ja / ❏ nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)
________________________________________________________________
Geboortedatum ouder/verzorger ___________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
❏1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
❏2
- praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere
technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
❏3
- meer dan 2 jaar afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in
het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam: ouder/verzorger

__________________

Datum

__________________

Handtekening

__________________
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Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)
________________________________________________________________
Geboortedatum ouder/verzorger ___________
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie
❏1
- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
❏2
- praktijkonderwijs/LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere
technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo
❏3
- meer dan 2 jaar afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in
het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
-

mbo, hbo, wo-opleiding

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam: ouder/verzorger

__________________

Datum

__________________

Handtekening

__________________

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht
Toelichting
Voor het vaststellen van een leerlinggewicht in het kader van de gewichtenregeling
moeten ouders de ‘ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ volledig invullen en
ondertekenen. Volgens de Wet is het opleidingsniveau op de eerste schooldag bepalend
voor het gewicht van de leerling. De school stelt op basis van de gegevens van de
ouders(s) of verzorger(s) het gewicht van de leerling vast en neemt de volledige
formulieren set (formulier voor de school en ouderverklaring(en)) op in de administratie.
Op het formulier voor de school vult de school voor beide ouders in waar zij een
opleiding hebben gevolgd (bij een eenoudergezin hoeft dit maar voor één ouder te
worden ingevuld). Het land waar de opleidingen zijn gevolgd, bepaalt welke bijlagen bij
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dit formulier door de ouder(s) of verzorger(s) moeten worden ingevuld. Deze bijlagen
kunnen worden gedownload op www.duo.nl. Daarnaast vult de school het gewicht van de
leerling in op het formulier van de school.
De verklaring die de ouders invullen bestaat uit 3 delen:
1. Gegevens van de leerling
2. Gegevens van de eerste ouder of verzorger en ondertekening daarvan
3. Gegevens van de tweede ouder of verzorger en ondertekening daarvan
Deze drie delen moeten de ouders of verzorgers volledig invullen. Als er sprake is van
een eenoudergezin, dan hoeft deel 3 niet ingevuld te worden.
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Bijlage bij het inschrijfformulier:
Om voor de school een lange termijn-prognose te kunnen opstellen, vragen wij u namen
en geboortedata van uw kinderen die nu nog niet de school bezoeken hieronder in te
vullen, maar t.z.t. aangemeld zullen worden.

1

Naam
geboortedatum

2

Naam
geboortedatum

3

Naam
geboortedatum

4

Naam
geboortedatum
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