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Inschrijfformulier

1. GEGEVENS VAN HET KIND
Achternaam:

Roepnaam:

Voornamen:

Geslacht: m / v

Andere achternaam hanteren: ja / nee

Zo ja, welke naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Burgerservicenummer:

Godsdienst:

Geheim nummer ja /nee

U DIENT EEN KOPIE VAN HET BURGERSERVICENUMMER TOE TE VOEGEN (bijv. van de zorgpas)
2. SCHOOLLOOPBAAN
Is ingeschreven geweest bij een andere school

Heeft peuterspeelzaal/kinderopvang bezocht

Naam:
Adres, postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Huidige groep:
3. HUISARTS EN MEDISCH / SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE GEGEVENS
Naam huisarts:

Telefoon huisarts:

Adres:

Woonplaats:

Medicijngebruik ja / nee

Welke medicijnen:

Allergie ja /nee

Welke allergie:

Problemen met: horen ja / nee

zien ja /nee

Gedrags– emotionele problemen ja / nee

bewegen ja / nee

spreken ja /nee

Welke:

Is (was) hij/zij in contact met één van onderstaande instanties ja /nee (svp aankruisen wat van toepassing is)
Logopedie

bureau jeugdzorg

verpleegkundige / schoolarts

Schoolbegeleidingsdienst

voogdij instelling

medisch kinderdagverblijf

Fysiotherapie

medisch specialist

anders, nl:

Is er voor school relevante rapportage ja /nee

Zo ja, welke:

4. GEZIN
Aantal kinderen in het gezin:

Plaats van het kind in het gezin:

Naam bij afwezigheid ouders/verzorgers:

Telefoonnummer bij afwezigheid ouders/verzorgers:

1.

1.

2.

2.

3.
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3.
Zie ook ommezijde
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5. VERKLARING EN ONDERTEKENING OUDER(S)/VERZORGER(S)/VOOGD
Ouder(s)/verzorger(s)/voogd verlenen de directie en/of intern begeleider van de school toestemming om contact op te nemen met de onder 2 en 3 vermelde instanties om inlichting op te vragen. Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten,
die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling.
De ouder(s)/verzorger(s)/voogd geven hierbij toestemming aan de toeleverende instanties om de gevraagde informatie op
te vragen. Deze informatie zal conform de eisen van de wet op privacy worden behandeld.
Ondertekende verleent hierbij toestemming.
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s)/voogd, dat:
– de schoolgids is gelezen en dat ze op de hoogte zijn van de daarin vermelde klachtenregeling
– vernoemd kind niet ingeschreven staat bij een andere school
– ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van school onderschrijven/respecteren, zoals vastgelegd in de schoolgids
– de gegevens op dit formulier juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld
– akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school
– heeft wel/geen bezwaar dat foto’s van schoolactiviteiten van hun kind worden gepubliceerd op de website en info’s van
OBS Hogenkamp (doorstrepen wat niet van toepassing is).

ONDERTEKENING
Naam ouder/verzorger/voogd

Handtekening
Datum

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– het kind de leeftijd van minimaal 4 jaar heeft bereikt
– het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven en beoordeeld door de directie van
OBS Hogenkamp
– alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het inschrijfformulier (inclusief de ouderverklaring) zijn ingevuld
– zowel de ouder(s)/verzorger(s)/voogd als de directie van school OBS Hogenkamp het formulier hebben ondertekend
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijving, indien:
– de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen
6. SCHOOLGEGEVENS (door school in te vullen)
Brinnummer: 12VX
Inschrijfdatum:
Eerste schooldag:
Geplaatst in groep:
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7. GEGEVENS VAN DE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Ouder/verzorger

Ouder/verzorger

Achternaam:

Achternaam:

Roepnaam:

Roepnaam:

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

E-mailadres:

Geslacht: m / v

Geslacht: m / v

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Geboorteland:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Relatie tot het kind: vader/moeder/stiefouder/verzorger

Relatie tot het kind: vader/moeder/stiefouder/verzorger

Hoogst genoten opleiding: vmbo/mbo/hbo/wo

Hoogst genoten opleiding: vmbo/mbo/hbo/wo

Diploma behaald ja / nee

Diploma behaald ja / nee

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen opleiding:

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen opleiding:

Beroep:

Beroep:

Indien afwijkend van gegevens van het kind (punt 1)

Indien afwijkend van gegevens van het kind (punt 1)

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Geheim nr. ja /nee

Telefoon thuis:

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Naam ouder/verzorger/voogd

Naam ouder/verzorger/voogd

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

OBS Hogenkamp

Geheim nr. ja /nee

