INSCHRIJFFORMULIER
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

 Meisje /  Jongen

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
BSN*
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit

 N.v.t.

Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Geheim adres  Ja /  Nee

Telefoonnummer

Geheim

GEGEVENS VORIG ONDERWIJS
VVE deelname

 Ja /  Nee
 N.v.t.

(Vroeg en Voorschoolse Educatie)

 N.v.t.
 N.v.t.
 N.v.t.
 N.v.t.
 N.v.t.

Naam VVE programma

Afkomstig van andere school
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Laatst doorlopen groep
BROERS EN ZUSSEN
Naam

 Zelfde school
 Zelfde school
 Zelfde school
 Zelfde school

Naam
Naam
Naam
NOODNUMMERS
Naam
Naam
Naam
Naam
MEDISCHE GEGEVENS
Allergieën

Telefoonnummer:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer:

 N.v.t.
 N.v.t.
 N.v.t.

Medicijnen
Producten die het kind niet mag
Naam huisarts

Telefoonnummer

*Toelichting BSN nummer: 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. Dit wordt automatisch toegekend bij aanmelding.

Boomstraat 5 | 4635 CX Huijbergen | Tel: 0164-642525 | E-mail: stemarie@lpsnet.nl

PERSONALIA VERZORGER 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Aanhef
 Mevrouw /  Heer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Relatie tot kind
Wettelijk verzorger

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

 Ja /  Nee

Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel

Geheim:  Ja /  Nee

Telefoon werk

Geheim:  Ja /  Nee

E-mail
ADRESGEGEVENS VERZORGER 1 (indien dit afwijkend is van de leerling)
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Geheim adres  Ja /  Nee
Geheim:  Ja /  Nee

Telefoon thuis
PERSONALIA VERZORGER 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Aanhef
 Mevrouw /  Heer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerlijke staat
Relatie tot kind
Wettelijk verzorger

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

 Ja /  Nee

Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel

Geheim:  Ja /  Nee

Telefoon werk

Geheim:  Ja /  Nee

E-mail
ADRESGEGEVENS VERZORGER 2 (indien dit afwijkend is van de leerling)
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis

Geheim adres  Ja /  Nee
Geheim:  Ja /  Nee

TOESTEMMING VOOR GEBRUIK FOTO’S EN VIDEO’S VAN KIND
Schoolgids/informatiegids, schoolkalender en/of
 Geen toestemming /  Wel toestemming
schoolinformatiebrochure
(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)

Op de openbare website 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.)

Via de (besloten) school-app Klasbord.
Via het ouderportaal van de school (Parnassys)

 Geen toestemming /  Wel toestemming

 Geen toestemming /  Wel toestemming

(Informeren van ouders en kinderen over de
onderwijs/educatieactiviteiten zoals lessen, toetsen,
schoolreisjes, excursies, schoolfeesten /educatie,
activiteiten, uitstapjes, etc.)

In de (digitale) nieuwsbrief
(Ouders en kinderen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school/opvanglocatie)

Op social media accounts van de school (bijv.
Facebook)

 Geen toestemming /  Wel toestemming
 Geen toestemming /  Wel toestemming

(Informatie verspreiden over activiteiten (zoals uitstapjes,
activiteiten) en ontwikkelingen op school. Het delen van
beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school).

Klassenfoto.
(De school maakt ook klassenfoto’s. Deze foto wordt
beschikbaar gesteld aan alle ouders en leerlingen van de
klas als leuke herinnering voor later. De klassenfoto wordt
niet gepubliceerd.)

 Geen toestemming /  Wel toestemming

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op
inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

Toestemming opvragen dossiergegevens
Door middel van ondertekening van dit formulier geef ik toestemming tot het opvragen van gegevens van mijn kind
bij de peuterspeelzaal, kinderopvangorganisatie of laatst bezochte school.

Ondertekening
Verzorger 1
Naam
Datum
Handtekening

Verzorger 2
Naam
Datum
Handtekening

