INSCHRIJFFORMULIER
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
BSN*
Geloofsovertuiging
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit (indien aanwezig)
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
Eenoudergezin

M/V

Let op: kopie BSN toevoegen

Heeft de peuteropvang bezocht?

 Ja /  Nee
 Ja /  Nee

Zo ja, naam peuteropvang
Maakt gebruik of heeft gebruik gemaakt
van Kinderopvang

 Ja /  Nee

Zo ja, naam kinderopvang organisatie
VVE deelname

 Ja /  Nee

(Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Naam VVE programma
Is ingeschreven geweest bij
een andere school

 Ja /  Nee

Alleen invullen indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Laatst doorlopen groep
Eerste schooldag
Plaatsing in groep
HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts
Tel.nr. huisarts
Medicijnen
Allergie / intolerantie
GEZIN
Aantal kinderen in gezin
Plaats van kind in gezin
Noodnummer
Noodnummer naam
Overige informatie

*BSN van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden, bijvoorbeeld:
Paspoort / ID kaart / uitschrijfbewijs vorige school / geboortbewijs / afschrift persoonslijst
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PERSONALIA VERZORGER 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
M/V
Relatie tot kind
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk

Vader/moeder/voogd/adoptieouder/anders, nl.

OPLEIDINGSGEGEVENS
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald

Basisonderwijs

/ lbo of vbo of vmbo k en b

/

hoger incl. mavo*

 Ja /  Nee

Naam van de school
OVERIG
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Adres geheim

 Ja /  Nee

Telefoon thuis

Geheim:  Ja /  Nee

Telefoon mobiel

Geheim:  Ja /  Nee

E-mail

ONDERTEKENING

Ik verklaar dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam verzorger 1
Handtekening

Datum
Plaats
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PERSONALIA VERZORGER 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
M/V
Relatie tot kind
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk

Vader/moeder/voogd/adoptieouder/anders, nl.

OPLEIDINGSGEGEVENS
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald

Basisonderwijs

/ lbo of vbo of vmbo k en b

/

hoger incl. mavo*

 Ja /  Nee

Naam van de school
OVERIG
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Adres geheim

 Ja /  Nee

Telefoon thuis

Geheim:  Ja /  Nee

Telefoon mobiel

Geheim:  Ja /  Nee

E-mail

ONDERTEKENING

Ik verklaar dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam verzorger 2
Handtekening

Datum
Plaats

*Let op: zie ook bijgevoegde ‘Ouderverklaring’. Bij het inschrijven van een leerling in de leerlingadministratie zijn wij
verplicht het opleidingsniveau van beide ouders (of ingeval van een eenoudergezin van de verzorgende ouder) in te
voeren. Het opleidingsniveau bepaalt het leerlinggewicht van de leerling. Sinds 1 januari 2015 zijn scholen verplicht
het standaardformulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ van het ministerie van OCW te gebruiken voor
het bepalen van het gewicht van een leerling. Meer informatie over de gewichtenregeling kunt u vinden op de website
van het ministerie van OCW (www.duo.nl/zakelijk/po/bekostiging/gewichtenregeling).
De Inspectie voor het Onderwijs kan incidenteel controles uitoefenen op onze school en zal dan nagaan of de juiste
gegevens omtrent het opleidingsniveau van de ouder(s) in de administratie aanwezig zijn. Indien de administratie niet
compleet is kunnen de gelden die wij van het Ministerie ontvangen voor kinderen met een leerlinggewicht ingetrokken
worden. Het invullen van de ouderverklaring is dan ook van groot belang.
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Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school
- de inspectie van het basisonderwijs
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder
heeft recht op inzage in en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingadministratie dat op zijn kind
betrekking heeft.
De school heeft een website en een Facebook pagina. Wij plaatsen daarop regelmatig beeldmateriaal van onze
leerlingen in leer- en spelsituaties. Als u niet wilt dat er foto’s van uw kind op de website of op Facebook geplaatst
worden, dan kunt u dit op bijgevoegd toestemmingsformulier aangeven.
Indien uw kind gebruik maakt/gaat maken van de overblijf is het belangrijk dat de overblijforganisatie gebruik mag
maken van uw telefoonnummer ingeval van calamiteiten. De overblijforganisatie mag gebruik maken van
telefoonnummers indien nodig. Er wordt vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan. Indien u niet wilt dat uw
telefoonnummer wordt doorgegeven aan de overblijforganisatie, kunt u dat hieronder aangeven.
Ik geef wel/geen* toestemming om mijn telefoonnummer door te geven aan de overblijforganisatie.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u tevens toestemming om de leerresultaten van uw kind door te
geven aan een andere onderwijsinstantie waarvoor u uw kind in de toekomst aanmeldt (bijvoorbeeld bij verhuizing of
toetreding tot het voortgezet onderwijs) en om de verstrekte opleidingsgegevens te controleren en op te slaan in een
computersysteem dat de school gebruikt voor de administratie.
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorna(a)m(en):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………

0m/0v

Burgerservicenummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bent u de enige ouder?

0 ja / 0 nee

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

Datum eerste schooldag leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………………………………………………
Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

01

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

02

- 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

03

- Meer dan 2 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

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt
over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur
via telefoonnummer: 079-323 23 33.

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 van ouder/verzorger …………………………………………………………………..

Handtekening ………………………………………………………..

Datum ………………………………………….

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………………………………………………
Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

01

- (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk

02

- 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

03

- Meer dan 2 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

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt
over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur
via telefoonnummer: 079-323 23 33.

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 van ouder/verzorger …………………………………………………………………..

Handtekening ………………………………………………………..

Datum ………………………………………….

Bijlage 2 Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende,
Ouder(s)/ verzorger(s) van …………………………………………………………………………….
Groep …….

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door b.s. Ste. Marie gebruikt mogen worden*:

Beeldmateriaal mag door b.s. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen:
Ste. Marie gebruikt worden:
 in de school/informatiegids,
schoolkalender en/of
school/informatiebrochure
 op de openbare website van
de school.
 op het besloten deel van de
website van de school. (Indien
aanwezig.)
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts
van de school. (Bijvoorbeeld
Facebook)

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) kinderen
over de school en de onderwijs- en opvangmogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden
van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) kinderen
over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten/educatie,
activiteiten, uitstapjes, etc.
Informeren van ouders en kinderen over de
onderwijs/educatieactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies,
schoolfeesten /educatie, activiteiten, uitstapjes, etc.
Ouders en kinderen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school/opvanglocatie
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals uitstapjes,
activiteiten) en ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Plaats:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger 1:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger 1:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger 2:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger 2:

..............................................................................

